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Förord 

 

Ett avhandlingsarbete är inte riktigt det ensamarbete som man kan tro. Bakom varje 

avhandling finns många människor som generöst delat med sig av erfarenheter, kunnande 

och tid, och jag vill här framföra mitt tack. 

   Först vill jag tacka alla er som fungerat som informanter kring svensklärarutbildningarna: 

studievägledare, studierektorer, inriktningsansvariga, programansvariga och lärarutbildare. 

Er insats har varit av största vikt, när jag har försökt att förstå hur svensklärarutbildningarna 

organiserats vid de olika lärosätena. 

   Jag har anledning att tacka mina handledare, Anders Öhman och Stefan Lundström. Ni har 

läst min text, lyssnat på mig när jag haft funderingar, gett mig utrymme att växa i forskar-

rollen, ställt de rätta frågorna och framför allt fått mig att själv ställa frågor till mitt material. 

Tack för allt. 

   Tack också till Eva Hultin från Högskolan Dalarna för konstruktiva synpunkter på mitt 

arbete. En utomståendes kunniga och kompetenta läsning är precis vad man behöver under 

den långa process som avhandlingsskrivande innebär, och det var vad jag fick av dig. 

   Alla ni kolleger och doktorandkolleger som under de här fem åren stöttat och uppmuntrat, 

läst delar av texten och diskuterat lärarutbildning – ett av världens mest spännande samtals-

ämnen! – och forskning har också varit viktiga. Jag nämner er inte vid namn, men ni skall 

veta att ni varit betydelsefulla. 

   Ett stort och alldeles särskilt tack går till Lena Manderstedt, min doktorandkollega och 

samtalspartner under de här åren. Det har varit otroligt värdefullt att våra forskningsprojekt 

löpt parallellt. Det har känts som ett privilegium att få din feedback på min text och att få ge 

dig mina synpunkter på ditt arbete.  

   Till två kolleger har jag särskild anledning att rikta min tacksamhet. Marie Nordlund har 

korrekturläst mitt manus och gett kloka förslag. Tack för det! Ett stort tack till Frida 

Marklund som både gett synpunkter på en del av min text och designat omslagsbilden till 

den här avhandlingen.  

   Mina närmaste har varit ett stort stöd under de här fem åren. Jag vill särskilt nämna min 

far, Birger Palo. Tack för att du korrekturläst mitt manus, tålmodigt lyssnat på mig när jag 

försökt resonera mig fram till klarhet och för att du, mer än någon annan, alltid stöttat och 

uppmuntrat mig att söka kunskap och reflektera över didaktiska frågor.  

   Slutligen går mina tankar till min dåvarande prefekt vid, som det då hette, Institutionen för 

språk och kultur vid Luleå tekniska universitet. I en tid av ekonomisk osäkerhet vågade du 

2008 satsa på forskning och anställa doktorander. Jag är medveten om att det i det då 

rådande läget inte var en självklarhet. Ditt beslut gav mig möjlighet att under de här åren 

fördjupa mig i forskning kring något av det viktigaste jag kan tänka mig: arbetet med att 

utbilda lärare. Tack. 

 

Luleå april 2013  

Annbritt Palo 

 





 

Abstract 
 
 
Svenskläraren som vision och konstruktion (Envisioning and creating the teacher of 
Swedish) 

 

 

The aim of this dissertation is to analyse how the teacher of Swedish is envisioned and 

created in curricula and syllabi. Teacher education in Sweden is regulated in the Higher 

Education Act, the Higher Education Ordinance, and the Government Bill on Teacher 

Education. At the same time, universities which have been granted degree-awarding powers 

are free to organise teacher education according to their interpretation of the regulations.  

   The empirical material consists of 42 curricula and 261 syllabi from teacher education 

programmes at 22 Swedish universities. The documents were gathered in 2009, a pivotal 

year for the teacher education, since it was to undergo major changes over the following two 

years.  

   For the analysis of the curricula and syllabi, theories and concepts from curriculum 

studies, as well as discourse theory, and critical discourse analysis, were used. Six 

interviews were conducted with educators at three selected universities in order to obtain 

background information on the processes of writing syllabi. 

   In these documents, six patterns for envisioning and creating the teacher of Swedish could 

be distinguished. The first three emphasise academic goals, professional perspectives, and 

democratic values, which enjoy privileged positions due to their close connection with 

officially declared goals for higher education. The fourth and fifth can be interpreted as the 

results of political, organisational or social considerations. The sixth pattern, favouring 

function, can be seen as a hybrid of the others. This last pattern proves to be the most 

common in the empirical material. Its articulation varies considerably, but a common 

denominator is the need to frame the subject, since there is less of a given framework than 

in the patterns relying on their connection with different discourses. 

   In envisioning and creating the teacher of Swedish, teacher education at individual 

universities can achieve a degree of freedom within the regulating framework. This will 

allow the educators in the teacher education to make good use of their competence and 

networks. The profile also matters to trainee teachers, who will get a better overview of 

their studies. Finally, in developing their ability for meta-reflection on their profession, 

trainee teachers are more likely to develop a deliberate approach to teaching. Thus, they will 

be better prepared to create the learning environment and make the demands that will help 

pupils achieve learning objectives. 

 

 

Keywords: teacher education, curricula, syllabi, curriculum studies, discourse theory, critical 

discourse analysis, education policies, organisational considerations 
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Ramverk och kontext 
 
 
”Det var en gång… ” 
 

År 2007 gjorde Högskoleverket en uppföljande utvärdering av lärarutbildningen. 

Utvärderingen var en uppföljning av den granskning som genomförts 2004, och fyra 

områden granskades särskilt: det allmänna utbildningsområdet, den verksamhetsförlagda 

utbildningen samt matematik och svenska. De två sistnämnda ämnena hade valts av ett 

flertal orsaker, bland annat för att de sågs som ”fundamentala förutsättningar för en rad 

andra ämnen”.
1
 

   Det lärosäte där jag arbetade som universitetsadjunkt i svenska fick besök och jag 

tillhörde dem som intervjuades av Högskoleverkets bedömargrupp. En av de frågor som 

upptog mina tankar inför intervjun var vad jag kunde svara om någon i bedömargruppen 

hade bett mig, i egenskap av inriktningsansvarig för Svenska mot grundskolans senare år 

och gymnasieskolan, att beskriva den svensklärare som vi, enligt vår utbildningsplan och 

våra kursplaner och enligt vår uppfattning, utbildade, trodde att vi utbildade och ville 

utbilda. Trots att jag varit med om att skriva kursplaner för inriktningen och var väl 

förtrogen med utbildningsplanens och kursplanernas innehåll, var jag långt ifrån säker på att 

jag skulle kunna ge en rättvisande beskrivning. Jag visste inte heller om de av våra studenter 

som utfrågades skulle kunna svara, om de fick frågan till vad för slags svensklärare de 

utbildades eller trodde att de utbildades. 

   Där och då vaknade på allvar mitt intresse för utbildnings- och kursplaner i 

lärarutbildningen. Under de två år som följde togs steg i riktning mot en ny lärarutbildnings-

reform; en utredning lades fram och vid lärosäten påbörjades arbetet med att ansöka om 

examenstillstånd för lärarutbildning, eftersom generell examensrätt inte skulle utfärdas. I det 

sammanhanget ställdes svensklärarutbildningarna, liksom övrig lärarutbildning, inför frågor 

kring vad för slags lärare man vid lärosätet ville eller borde utbilda, vilka konsekvenser 

detta rimligtvis måste få och hur det skulle uttryckas i utbildnings- och kursplaner – ansökan 

om examensrätt skulle lämnas in 2010 och utfrågningar skulle äga rum. När det 

förberedande arbetet skedde, liksom när ansökningarna lämnades in och utfrågningarna 

ägde rum, hade jag tagit ett steg åt sidan och påbörjat min forskarutbildning. Intresset för 

utbildnings- och kursplaners roll i svensklärarutbildning hade dock inte minskat; det hade, 

tvärtom, fått styra mitt val av avhandlingsprojekt och syftet med detta projekt. 

 
Syfte och avgränsning 

 

I tidigare forskning har skolämnet svenska och dess synkrona och diakrona 

ämneskonceptioner, det vill säga nationella styrdokuments och lärares föreställningar om 

ämnets syfte och funktion vid en viss tidpunkt och under en viss period, ägnats 

                                                 
1
 Högskoleverket, Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen Rapport 2008:8 R. Serie: Högskoleverkets 

rapportserie, 1400-948X; 2008:8 R. Stockholm, 2008, s. 5. 
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uppmärksamhet.
2
 Till de ämneskonceptioner som urskilts i undervisningssammanhang hör 

svenska som färdighetsämne, bildningsämne, erfarenhetspedagogiskt ämne och demokrati-

ämne. Också i skolans styrdokument har Stefan Lundström tyckt sig se ”mer eller mindre 

tydliga ämneskonceptioner”
3
 vilka samexisterar, ibland i konflikt med varandra.  

   Olika ämneskonceptioner är inte det enda som kan urskiljas i svenskämnet och i 

svenskundervisning. Den här avhandlingen hör hemma inom forskningsämnet Svenska med 

didaktisk inriktning (Smdi), och det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera 

de svensklärare som konstrueras i utbildnings- och kursplanerna för svensklärarutbildningar 

i den förnyade lärarutbildningen från 2001, med revideringar och förändringar så som de 

förelåg under 2009. Efter att ha övervägt olika alternativ valde jag att för denna 

undersökning samla empiriskt material från tjugotvå svenska lärosäten och att inkludera 

såväl inriktningar mot tidigare som senare år och gymnasieskola. Tre lärosäten valdes ut för 

ett fördjupat studium av svensklärarkonstruktioner. Den fördjupade studien innefattar 

kvalitativa intervjuer med lärarutbildare vid dessa tre fördjupningslärosäten 2009 samt en 

analys av utbildnings- och kursplanerna i svenska så som dessa dokument såg ut vid de tre 

lärosätena efter lärarutbildningsreformen 2012. 

   En särskild del av svensklärarutbildningen analyseras inte i denna avhandling: den del 

som handlar om verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen, 

VFU eller som den ibland kallas VFT, verksamhetsförlagd tid, är en del av svensklärar-

utbildningen. I det empiriska materialet från 2009 utgör den poängmässigt också, med sina 

15 högskolepoäng, en stor eller relativt stor del av svenskinriktningarna. Ur den synvinkeln 

kan det tyckas motiverat att inkludera verksamhetsförlagd utbildning, då syftet är att 

analysera den svensklärare som konstrueras i svensklärarutbildningars utbildnings- och 

kursplaner. Vid somliga lärosäten och inom vissa svensklärarinriktningar utgör den 

verksamhetsförlagda utbildningen en integrerad del av en kurs eller ett moment inom en 

kurs, inte en särskild kurs eller ett särskilt moment. Det kan också tala för att inte skilja ut 

VFU på det sätt som här görs. Kursplanerna är juridiskt bindande för såväl högskoleförlagda 

kurser och moment som för den verksamhetsförlagda utbildningen. Också detta kan tala för 

att inte göra skillnad mellan högskoleförlagda kurser och verksamhetsförlagd utbildning, 

eftersom båda, åtminstone på ett retoriskt plan, är ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska. 

                                                 
2
 Se bland andra Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 

1996; Jan Thavenius, Traditioner och förändringar. I: Svenskämnets historia, Jan Thavenius (red.). Lund, 

Studentlitteratur, 1999; Ulf Teleman, Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning. Stockholm: 

Svenska språknämnden/Almqvist & Wiksell, 1991; Per Olov Svedner, Svenskämnet & svensk-

undervisningen. Närbilder och helhetsperspektiv. En didaktisk-metodisk handledning. Uppsala: 

Kunskapsföretaget, 1999; Gun Malmgren, Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur. 

Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet nr 92:188, Lunds universitet, 1992; Gunilla Molloy, 

Läraren, litteraturen, eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. Stockholm: 

Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, 2002; 

Kerstin Bergöö, Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv. Malmö: 

Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2005; Stefan Lundström, Textens väg: om förutsättningar för texturval i 

gymnasieskolans svenskundervisning. Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå 

universitet, 2007. 
3
 Stefan Lundström, 2007, s. 28. 
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   Vad talar för att göra den åtskillnad som här görs? I huvudsak handlar det om att 

verksamhetsförlagd utbildning är den del av svensklärarutbildningen där genomförandet 

ligger utanför universitetens möjligheter till direkt påverkan och kontroll. De högskole-

förlagda kurserna och momenten planeras, genomförs och bedöms inom universitetet, 

medan den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i hög grad planeras och helt 

genomförs utanför universitetet för att sedan till stor del bedömas av högskoleförlagd 

personal. För den verksamhetsförlagda delen av svensklärarutbildningen gäller således 

delvis andra retoriska och praktiska förutsättningar, och av den anledningen har jag valt att 

inte inkludera verksamhetsförlagd utbildning i min undersökning. För att få en bild av den 

verksamhetsförlagda utbildningen i svensklärarutbildningarna under 2009 rekommenderas 

Lena Manderstedts avhandling Växelspel med förhinder: skärningspunkter i verksamhets-

förlagd svensklärarutbildning, där hon belyser hur tjugotvå lärosäten formulerar sig 

beträffande VFU i svensklärarutbildningar.
4
 

   Utifrån det övergripande syftet med denna avhandling har följande huvudfrågeställning 

utkristalliserat sig: Vilka svensklärarkonstruktioner kan med hjälp av dokument- och 

diskursanalys urskiljas inom svensklärarutbildningarna år 2009? Två underfrågor har 

formulerats. Den första gäller de fall, där jag inom en och samma svensklärarutbildning kan 

urskilja flera lärarkonstruktioner: Hur uttrycks multipla konstruktioner i en och samma 

svensklärarutbildning i form av inblandade akademiska ämnen, poängfördelning, förväntade 

läranderesultat och litteratururval?  Den andra underfrågan gäller eventuella förändringar i 

tre fördjupningslärosätens utbildnings- och kursplaner för svensklärarutbildningarna år 

2012: Hur ser svensklärarkonstruktionerna ut vid dessa lärosäten efter lärarutbildnings-

reformen 2011?  

   Tidigt i avhandlingsarbetet fanns en tanke att göra en uppföljning vid tre fördjupnings-

lärosäten. Under arbetets gång stod det klart för mig att resultatet av uppföljningen också 

bidrog till att belysa resultatet av materialet från 2009. Både huvudfrågeställningen och 

underfrågorna bidrar således till att besvara avhandlingens syfte. 

 

Material och metod  

 

Det empiriska material som ligger till grund för analysen i denna avhandling utgörs av 42 

utbildnings- och 261 kursplaner från tjugotvå svenska lärosäten som 2009 gav svensklärar-

utbildning mot tidigare och/eller senare år och gymnasieskolan samt ytterligare nio 

utbildningsplaner och 20 kursplaner från 2012.  

   Det empiriska materialet innehåller också kvalitativa intervjuer. 2009 var ett brytningsår 

för svensk lärarutbildning. Vid lärosätena pågick arbete för att ansöka om rätt att utfärda 

lärarexamen enligt den lärarutbildningsproposition som aviserats. Det betydde att de 

svensklärarkonstruktioner som kunde urskiljas i de utbildnings- och kursplaner som utgör 

huvudparten av det empiriska materialet kunde ha förändrats vid den tidpunkt då denna 

avhandling skulle vara färdigställd. I planeringen av arbetet ingick därför att analysera 

                                                 
4
 Lena Manderstedt, Växelspel med förhinder: skärningspunkter i verksamhetsförlagd svensklärarutbildning. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, 2013 (kommande). 
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utbildnings- respektive kursplaner i svenska efter lärarutbildningsreformen. Totalt genom-

fördes sju intervjuer: en pilotstudie vid ett lärosäte och sex djupintervjuer vid tre andra läro-

säten. Temat och grundfrågorna var fastställda men informanterna gavs möjlighet att utifrån 

egna erfarenheter tolka frågorna, vilket innebär att intervjuerna var semistrukturerade.
5
 I 

avhandlingens tredje kapitel analyseras svensklärarkonstruktioner i tre lärosätens 

utbildnings- och kursplaner från 2012, och jag diskuterar den svensklärare som mina 

informanter 2009 sade sig uppfatta att lärosätet utbildade respektive de svensklärar-

konstruktioner som jag urskilt i det empiriska materialet från 2012. 

   För att analysera de insamlade utbildnings- och kursplanerna har en analysmetod som 

kombinerar dokumentanalys och diskursanalys använts. Dokumentanalys ger, enligt Gunnar 

Berg, underlag för kritisk granskning av officiella dokument.
6
 Bergs modell för dokument-

analys fokuserar ideologisk nivå, innehållsnivå, regelnivå, ämnesnivå, intern verksamhets-

nivå samt extern verksamhetsnivå. Den ideologiska nivån handlar om skrivningar som 

speglar dokumentets människo- och kunskapssyn. I utbildnings- och kursplaner kan detta 

antas avspegla såväl dominerande samhälleliga synsätt vid en viss tidpunkt som den 

människo- och kunskapssyn som företrädare för lärosätet vill ge uttryck för. Innehållsnivån, 

i sin tur, handlar om huvudmoment, allmänna ämnesmål och annat övergripande innehåll. I 

utbildnings- och kursplaner i lärarutbildningen kännetecknas denna nivå av kompromiss; 

den uttrycker vad det enskilda lärosätet vill och det innehåll som det måste eller förväntas 

tillhandahålla. Regelnivån utgörs av direkta påbud, och ämnesnivån av skrivningar som 

behandlar ämnen eller grupper av ämnen. Slutligen rör intern verksamhetsnivå den syn som 

i dokumentet förmedlas på utformning av arbete, till exempel val av arbetsformer, medan 

extern verksamhetsnivå rör relationer mellan utbildning och omvärld.  

   Bergs analysmodell ger möjlighet att jämföra dokument, tydliggöra vad dokumenten 

innehåller respektive inte innehåller samt ”tolka in rimliga innebörder i det som inte finns 

explicit uttryckt”.
7
 Min analys följer Bergs modell för dokumentanalys så till vida att jag 

undersökt olika nivåer i det empiriska materialet, dock utan att troget följa Bergs nivå-

indelning. I inledningen till avhandlingens andra kapitel finns en mer detaljerad redogörelse 

för vad som analyserats och hur jag resonerat. I analysen av svensklärarkonstruktioner i 

utbildnings- och kursplaner utgör dokumentanalysen ett nödvändigt komplement till 

diskursanalysen. Modellens nivåindelning bidrar till att belysa institutionella strukturer och 

positioneringar vilka man inte kommer åt genom diskursanalys. Hur stor andel av en 

utbildning som anslås till ett visst innehåll eller på vilken nivå i utbildningsstrukturen ett 

dokument tillkommit är exempel på positioneringar som är svårare att få syn på genom 

diskursanalys. 

   Diskursanalys är dock central för min analys. Diskursanalytiska ansatser utgår från att 

språket – sättet att tala om något – spelar roll för sättet att uppfatta och ordna världen runt 

                                                 
5
 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 81-82. 
6
 Gunnar Berg, Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: 

Studentlitteratur, 2003. 
7
 Gunnar Berg, 2003, s. 157. 
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omkring människor.
8
 Med hjälp av språket skapas och konstitueras människors sätt att 

uppfatta och förstå världen.
9
 Den fysiska och sociala världen existerar, men det är genom 

språkets och språkanvändningens raster som människor ”förstår” och tolkar världen. Språk-

användningen, diskurserna, skapar igenkännande eller åstadkommer förfrämligande efter-

som språkanvändning är en fråga om sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 

och värdesystem.
10

 Språk betydelsegör somligt och skjuter annat i bakgrunden, iscensätter 

praktiker, understödjer identitet eller identiteter, befrämjar vissa relationer, kommunicerar 

och privilegierar eller missgynnar samband.
11

 Därigenom blir diskursen kopplad till makt. 

Ett diskurssamfund, menar Michel Foucault, bevarar eller producerar diskurser som hålls 

inom ett slutet område, vilket innebär att diskurser fungerar kontrollerande: ”Ingen kommer 

in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav”.
12

 Att studera diskurser innebär att 

se på vad som sägs, hur det sägs och vad som i ett visst sammanhang inte är möjligt att säga. 

De diskursanalytiska begrepp som redovisas längre fram i detta kapitel skall inte ses som en 

avprickningslista, men de återkommer i olika hög grad i presentationen och diskussionen av 

de svensklärarkonstruktioner som urskilts i det empiriska materialet. 

   Analysarbetet utfördes i ett antal steg. Inledningsvis läste jag utbildnings- och kurs-

planerna från 2009 för att kartlägga innehållsmässiga och språkliga mönster. Iakttagelserna 

gick i detta skede från det enskilda – från att urskilja mönstret i en viss utbildnings- eller 

kursplan – till det allmänna, det vill säga till att urskilja övergripande diskursiva mönster. I 

så måtto startade analysarbetet utifrån ett induktivt arbetssätt.
13

 Därefter läste jag in mig på 

diskursanalys som teori och metod, på lärarutbildningsforskning och forskning om högre 

utbildning i Sverige samt på bakgrunden till den lärarutbildning som det empiriska 

materialet omfattar, alltså såväl 2001 års lärarutbildningsreform som bakgrunden till 

lärarutbildningsreformen som beslutades 2010. Jag fann tydliga beröringspunkter mellan de 

mönster som jag initialt urskilt och lärarparadigm vilka konstruerats i tidigare forskning 

samt diskursiva mönster vilka urskilts av andra forskare. Dessa lärarparadigm och diskurser 

presenteras i detta kapitel, då jag gör nedslag i tidigare forskning kring högskoleutbildning i 

allmänhet och lärarutbildning i synnerhet, samt i avhandlingens andra kapitel.  

   Inläsningsarbetet innebar att min analys i ett andra steg kom att få en deduktiv inriktning; 

min analys gick från det allmänna till det enskilda, från diskurser i högre svensk utbildning i 

allmänhet till svensklärarkonstruktioner.
14

 De svensklärarkonstruktioner jag i detta andra 

skede urskilde prövades sedan i ett tredje skede mot det empiriska materialet.  

                                                 
8
 Michel Foucault, Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 

1970. Stockholm: Brutus Östlings förlag, 1993, s. 34. 
9
 Se exempelvis Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, 2000; David Howarth, Diskurs. Malmö: Liber AB, 2000; Mats Börjesson, Diskurser och 

konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, 2003. 
10

 Norman Fairclough, Media Discourse. London: Edward Arnold, 1995, s. 55. 
11

 Mats Börjesson 2003, s. 65, s. 176-177; James Paul Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory 

and Method, 3 ed. New York and London: Routledge, 2011, s. 17-20. 
12

 Michel Foucault, 1993, s. 26. 
13

 Kirsten Hyldgaard, Kirsten, Vetenskapsteori. En grundbok för pedagogiska ämnen. Stockholm: Liber, 

2008, s. 272-273. 
14

 Kirsten Hyldgaard, 2008, s. 269-270. 
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   Genom en kombinerad dokument- och diskursanalys av utbildnings- och kursplaner i 

svensklärarutbildningarna är det möjligt att urskilja svenskläraridentiteter som konstrueras 

och konstitueras i utbildnings- och kursplanerna. Dessa styrdokument är lärosätens 

uttolkningar av riktlinjer i Högskolelagen, Högskoleförordningen och lärarutbildnings-

propositionen. I regel speglar styrdokumenten inte en röst utan flera röster från lärosätet. 

Detta skall dock inte förstås så att varje lärosätes kursplaner för svensklärarutbildning är 

unika. Mellan kursplaneskrivare på lärosäten finns officiella och inofficiella band, och det är 

ett rimligt antagande att det avspeglas i kursplanerna.  

   De kvalitativa intervjuerna genomfördes vid tre av mig utvalda lärosäten i november 

2009. Dessa lärosäten representerar olika geografiska områden och har delvis olikartade 

traditioner: ett stort universitet som relativt nyligen slagits samman med en stor lärar-

högskola, ett stort universitet med starka akademiska traditioner respektive en stor högskola. 

I den förfrågan som skickades till svensklärarutbildningarna vid dessa lärosäten uttryckte 

jag önskemål om att vid respektive lärosäte få intervjua två lärarutbildare som varit 

inblandade i eller ansvariga för kursplaneskrivandet i svensklärarutbildningarna. Därvidlag 

skedde ett funktionellt urval. Inget urval skedde på individnivå, utan jag intervjuade de 

informanter som meddelat att de var villiga att låta sig intervjuas. Informanterna 

representerar inte ett genomsnitt av lärarutbildare utan kan antas ha en kunskap om och 

erfarenhet av kursplaneskrivande, som inte alla lärarutbildare har. Informanterna kan också 

antas vara intresserade av frågor som rör läroplaner, utbildningsplaner och kursplaner. 

Detta, samt tidpunkten då intervjuerna genomfördes, kan ha inverkat på resultatet. Då 

intervjuerna genomfördes, hade det förberedande arbetet med att söka examensrätt till den 

nya lärarutbildningen redan pågått en tid.  

   Varje intervju spelades in efter tillstånd från informanterna. Intervjuerna tog mellan 45 

och 75 minuter och genomfördes vid informantens lärosäte. Utgångspunkten var en 

intervjuguide (se bilaga) som inte tillhandahölls i förväg. Vid transkriptionen har omsorg 

lagts vid att återge exakt innehåll. För att tillförsäkra informanterna om anonymitet används 

i analyskapitlet inga namn, yrkesbeteckningar, genusmarkörer eller citat som skulle 

underlätta identifikation.
15

 Transkriptionerna av intervjuerna ställdes till informanternas för-

fogande för eventuella förtydliganden eller tillägg. Inga sådana tillägg gjordes men en av 

informanterna kommenterade sin insats och ansåg att den inte tillförde min undersökning 

någonting. Genom att informanterna erbjöds möjlighet att kommentera intervjuutskrifterna 

har en del tänkbara missuppfattningar eller oklarheter undvikits. Detta tillvägagångssätt är 

ingalunda självklart, då det finns en risk för tillrättalägganden. Samma invändning kan dock 

göras, om informanterna i förväg tar del av intervjufrågorna, och jag föredrog risken att 

informanterna modifierade det som de faktiskt sagt framför risken att de i förväg 

tillrättalade bilden och svarade utifrån detta.  

   Vid analysen av intervjuerna samlades information utifrån två teman. Det första temat var 

informanternas erfarenheter och beskrivningar av kursplaneskrivande. Denna information 

                                                 
15

 Detta förhållningssätt är i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 
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användes som bakgrundsinformation och för att få perspektiv på kursplaneskrivande, då jag 

genomförde det andra steget i analysen av utbildnings- och kursplanerna. Det andra temat 

var informanternas uppfattning om vilket slags svensklärare man utbildade vid deras 

respektive lärosäte. Detta empiriska material användes också i perspektiverande syfte, så till 

vida att informanternas beskrivning av den svensklärare man, enligt dem, utbildade 2009 

redovisas i avhandlingens tredje kapitel. I detta tredje kapitel ställs de svensklärar-

konstruktioner som jag konstruerat utifrån utbildnings- och kursplanerna från 2009 vid 

sidan av informanternas beskrivningar från 2009 och de svensklärarkonstruktioner som jag 

urskilt i utbildnings- och kursplanerna från 2012. Informanternas beskrivning av den 

svensklärare som utbildades vid deras respektive lärosäten skall också placeras i en kontext; 

det är den beskrivning som de gav vid intervjutillfället, vid en viss tidpunkt, och ingen av 

dem hade i förväg fått ta del av intervjuguiden. Det innebär givetvis att beskrivningarna 

hade kunnat ge en annan bild, om jag hade genomfört intervjuerna 2012. 

   Målsättningen med intervjuerna var att få information om hur kursplaneskrivande gått till 

vid de aktuella lärosätena samt vilket slags svensklärare som enligt informanterna 

utbildades vid lärosätet. Utbildnings- och kursplaner som rör högre utbildning är juridiskt 

bindande, offentliga dokument, vilket inte skall förstås som att dokumenten är konfliktlösa, 

administrativa handlingar.  De är resultatet av en uttolkning av centrala direktiv och den 

implementering som utbildnings- och kursplaneskrivare vill se. Jan Thavenius menar att det, 

i synnerhet när det handlar om statliga dokument, finns genreförväntningar som gör att 

läsaren betraktar texterna som opartiska, allsidiga, fria från motsägelser och med handlings-

utrymme för läsaren. Resultatet blir att det sammanhang i vilken texten kommit till blir ”så 

gott som osynligt”.
16

 Jag är medveten om att såväl de dokument som analyserats som min 

tolkning av dessa är kontextuellt situerade, och att min bakgrund inom lärarutbildning 

sannolikt har påverkat min tolkning av det empiriska materialet. Å ena sidan är det rimligt 

att tro att den ger en förförståelse och ett visst försteg framför den som inte har erfarenhet av 

lärarutbildning och kursplaneskrivande. Å andra sidan kan det tänkas att min förförståelse 

resulterat i ett visst mått av förgivettagande. Också i detta avseende fyller perspektivering en 

funktion; den blir ett sätt att främmandegöra sig för den egna kulturkontexten.
17

 Min 

förståelse av kursplaneskrivande och den kontext i vilken kursplaner i svensklärar-

utbildningar skrivs, innefattar därmed mer än enbart mina egna erfarenheter av att skriva 

kursplaner i svensklärarutbildningen. 

   Materialinsamlingen ägde rum under elva månader, från januari till och med november 

2009. I något enstaka fall har en kursplan som fastställts under 2010 inkluderats. I sådana 

fall förelåg kursplanen som arbetsmaterial redan 2009. Jag konstaterar att mitt empiriska 

material är ofullständigt, i så måtto att det inte omfattar samtliga kursplaner från de tjugotvå 

lärosätenas svensklärarutbildningar 2009, men gör bedömningen att det sannolikt inte hade 

varit möjligt att vid någon tidpunkt få ett fullständigt material. 

                                                 
16

 Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen. Stockholm: Stehag, B. Östlings bokförlag Symposion, 

1995, s. 23. 
17

 Håkan Jönsson, Certecs användarforskning ur ett etnologiskt perspektiv. INTERNRAPPORT CERTEC, 

LTH nr 3:2000. CERTEC, Avdelningen för rehabiliteringsteknik, Lunds tekniska högskola, s. 13. 
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   Det finns flera orsaker till att det empiriska materialet uppvisar en viss ojämnhet. För det 

första gick det inte alltid att utifrån lärosätets webbinformation avgöra vilka kurser som 

ingick i lärosätenas svensklärarprogram. Där så var möjligt inhämtades därför information 

från inriktningsansvariga, utbildningsledare, studievägledare, studierektorer och under-

visande lärare för att få klarhet i vilka kursplaner som borde inkluderas.  För det andra fanns 

vid flera lärosäten parallella och delvis mycket olika svensklärarutbildningar, beroende på 

datum för antagning av lärarstudenter. För det tredje var det inte alltid möjligt att via 

webben få tillgång till aktuella utbildnings- eller kursplaner. En del kursplaner som ingick i 

svensklärarutbildningarna var antingen inte skrivna eller inte fastställda, när det övriga 

materialet hämtades. I vissa fall fanns gällande kursplaner inte tillgängliga på webben, utan 

där låg bara tidigare svensklärarutbildningars kursplaner. Slutligen har i några fall kurs-

planer reviderats under den tid då materialet insamlades. I de fall där jag fått signaler att 

revideringar eller fastställande av kursplaner varit på gång har det materialet inhämtats efter 

det övriga materialet, under förutsättning att det varit fråga om material från 2009.  

   Den långa insamlingsperioden kan i viss mån ha påverkat analysen, eftersom 2009 var det 

år som inföll mellan utredningen om en ny lärarutbildning, En hållbar lärarutbildning SOU 

2008:109, och propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89. 

Medan materialet insamlades pågick vid många lärosäten ett arbete inför 2010, då examens-

rätt för den nya lärarutbildningen skulle sökas. Det hände i ett antal fall att jag, om jag för 

materialinsamlingens skull hade anledning att återkomma till ett lärosäte där material redan 

hade samlats in, fann kursplaner som genomgått relativt omfattande revideringar. En rimlig 

slutsats torde vara att åtminstone en del av revideringarna från 2009 gjordes med den nya 

lärarutbildningen i åtanke. Där jag har anledning att utgå från att så var fallet, diskuteras 

detta i analysen. 

   En annan faktor som kan ha påverkat min analys är den avgränsning jag gjort när jag 

samlat material från svensklärarutbildningar. Det empiriska materialet rör svensklärar-

utbildningar med inriktning mot tidigare år respektive senare år och gymnasieskolan, men 

dessa inriktningar har olika benämningar. Ibland kallar lärosäten inte inriktningen mot yngre 

år för ”svenska mot yngre år” eller liknande utan exempelvis ”språk och kommunikation”. 

Detta kan åtföljas av att svenskämnet ges ett mindre utrymme (≤ 60 högskolepoäng, hp) än 

vid andra lärosätens motsvarande svensklärarutbildningar mot yngre år. Om jag ur 

materialet från 2009 uteslutit lärarutbildningar med färre än 60 hp svenskämneskurser eller 

som inte haft ordet ”svenska” i inriktningsnamnet, hade jag i princip diskvalificerat alla 

svensklärarutbildningar från 2012 inriktade mot yngre elever. Däremot har specialiseringar 

– alltså valbara kurser som läses som komplettering eller breddning – i svenska, liksom 

svenska som andraspråk uteslutits, under förutsättning att dessa kurser inte ingått som 

obligatorium i svenskinriktningarna mot tidigare år eller senare år och gymnasieskolan. 

   En tredje faktor som har påverkat analysen hör samman med uttolkning. De utbildnings- 

och kursplaner som ingår i det empiriska materialet är produkter av en historisk, 

vetenskaplig och social kontext, medan min tolkning görs i en delvis annan kontext. Med 

tanke på detta och det faktum att en uttolkning aldrig är fullständig eller oberoende av 

uttolkaren, är en perspektivering viktig. Ett led i denna perspektivering innefattade de 
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kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomfördes 2009. Kvalitativa intervjuer med 

lärarutbildare vid samtliga tjugotvå lärosäten hade belyst tänkande kring och konstruktion 

av svenskläraridentitet vid fler lärosäten och eventuellt finkalibrerat de svensklärar-

konstruktioner som jag urskilt i utbildnings- och kursplanerna från 2009, men det var inte 

praktiskt möjligt, framför allt av tidsskäl, att genomföra.  

   Analysen av det empiriska materialet ger en bild av samband eller motsättningar mellan 

de svensklärarkonstruktioner som jag urskiljer i respektive lärosätes utbildnings- och 

kursplaner. De kvalitativa intervjuerna syftar till att genom perspektivering belysa mitt 

resultat, något som är särskilt viktigt då analysen berör det som är invant och kan tas för 

självklarheter.
18

 Sex intervjuer plus en pilotstudie är inte tillräckligt för att ge en hel-

täckande bild men ger en indikation om kontexten och om analysens tillförlitlighet. En 

annan datainsamlingsmetod, exempelvis enkäter, hade eventuellt gett annat resultat, men 

sannolikheten är liten att informanterna skulle ha lagt ned cirka en timme på att besvara en 

enkät. Materialinsamling via enkäter hade dessutom medfört att följdfrågor inte hade kunnat 

ställas, även om utrymme lämnats för kommentarer.  

 

Ett teoretiskt ramverk 
 

En analys vilar på teoretisk grund. För att besvara syftet med detta arbete har tre teoretiska 

perspektiv varit särskilt viktiga vid analysen av det empiriska materialet. Det första anknyter 

till läroplansforskning, det andra till diskursanalys och det tredje till organisationsteori. I 

detta avsnitt presenteras kortfattat detta teoretiska ramverk.  

 

Läroplan och läroplansforskning 
 

Innan jag redovisar hur läroplansforskning påverkat min analys av det empiriska materialet, 

bör det klargöras vilken definition som jag valt för termen ”läroplan” i högskoleutbildning.  

   I Sverige avser begreppet läroplan, enligt Ulf P. Lundgren, ”ett dokument i vilket 

utbildningens mål, innehåll och fördelning av tid anges”.
19

 Utifrån en sådan definition är 

kursplaner i svensklärarutbildningar att betrakta som läroplan. Läroplan omfattar dock mer 

än enbart det konkreta dokumentet; den ”byggs upp utifrån en serie grundläggande principer 

kring hur omvärlden organiseras. Dessa principer gestaltar tillsammans vad som kan 

betecknas som en kod, vilken framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik”.
20

 En 

sådan, utvidgad definition innebär att också de utbildningsplaner som gäller för svensklärar-

utbildningar måste inbegripas i ”läroplan”. Åsa Lindberg-Sand definierar läroplan som ”de 

enskilda, formella dokument i vilka en viss del av högskoleutbildningen definieras, beskrivs 

                                                 
18

 Erik Wallin, Pedagogikforskarens uppgift i statliga utredningar. I: Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 

årg 6, nr 3, s. 195–205 (s. 201). 
19

 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, 3 uppl. Stockholm: 

LiberFörlag på uppdrag av Gymnasieutredningen, 1983, s. 21. 
20

 Ulf P. Lundgren, 1983, s. 16-17. 
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och regleras”
21

 och skriver att det på nationell nivå funnits två typer av läroplaner: 

utbildningsplan och kursplan. Endast kursplan regleras fullständigt i Högskoleförordningen 

och blir därför det viktigaste dokumentet.
22

 Vid sidan av detta finns läroplanssystem, 

varmed förstås ”hela det formella sammanhang som binder samman olika läroplaner genom 

till exempel lagar och förordningar, examensordning, tillträdesregler och poängsystem”.
23

 

Utbildningsplaner och kursplaner är nationella och lokala – nationella i den mening att de är 

obligatoriska, att de förväntas innehålla viss specificerad information och att de är föremål 

för statlig uppföljning, lokala i och med att de utformas på lokal nivå och är resultatet av en 

lokal uttolkning av övergripande riktlinjer.  

   Lindberg-Sands definition av läroplansbegreppet klargör och problematiserar vilka roller 

utbildningsplaner och kursplaner har i lärarutbildningen: de är lokala uttolkningar av 

nationella riktlinjer men också uttryck för lokala synsätt på kunskap, lärande och syften med 

utbildningen. Det är alltså med detta i åtanke som analysen av svensklärarutbildningarnas 

utbildnings- och kursplaner görs. Definitionen är också viktig med tanke på att mycket av 

läroplansforskningen i Sverige haft fokus på den obligatoriska skolan och gymnasieskolan, 

inte på högskoleutbildning. Eftersom det finns skillnader mellan läroplaner för skolan och 

högskoleutbildningen, finns det anledning att belysa läroplansforskningens användbarhet då 

det handlar om att analysera högskoleutbildning. 

   Tomas Englund definierar, som Ulf P. Lundgren före honom, läroplanskod som grund-

läggande principer bakom en läroplan, och determinanter som explicita och implicita 

principer vilka på ett avgörande sätt vägleder undervisningsinnehållet och bildar en 

tolkningsram för läromedel och lärare.
24

 Begreppet läroplanskod är dock inte 

oproblematiskt, skriver Englund: 

 
Ett av problemen med detta kodbegrepp är att det i sig inte tar fasta på bakomliggande 

motsättningar utan snarare betonar enheten. Detta förklaras delvis av att läroplanen i sig 

som dokument är en politisk kompromiss, och att utbildning som samhälleligt fenomen 

antas fylla en i huvudsak reproduktiv funktion. Detta innebär också att läroplanskod-

begreppet relateras till en samling grundläggande principer som successivt förskjuts i takt 

med en viss samhällsutveckling […]. Om kodbegreppet skall kunna användas i ett 

förändringsperspektiv, är det dock nödvändigt att analysera ’kodens’ inneboende mot-

sättningar. [---] Om detta inte sker […] riskerar man att hamna i en ofruktbar 

legitimationsdiskussion, som tar fasta främst på spelet mellan föreställningar om 

utbildning och utbildningens objektiva reproducerande och legitimerande funktioner.
25

  

 
För mitt syfte kan det tyckas finnas två invändningar mot att använda mig av läroplanskod-

begreppet. Den första är det som anförs i ovanstående citat, det vill säga att läroplanskod 

kan tolkas som enhetliga grundläggande principer bakom en läroplan och inte som den 

                                                 
21

 Åsa Lindberg-Sand, Läranderesultat som utgångspunkt för högskolans kurs- och utbildningsplaner. Lund: 

CED, Centre for Educational Development, Lunds universitet, 2008, s. 4. 
22

 Åsa Lindberg-Sand, 2008, s. 33, 42. 
23

 Åsa Lindberg-Sand, 2008, s. 4. 
24

 Tomas Englund, Curriculum as a political problem: Changing educational conceptions, with special 

reference to citizenship education. Uppsala and Lund: Studentlitteratur, Chartwell-Bratt, 1986, s. 21-22, 194; 

Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos, 2005, s. 100. 
25

 Tomas Englund, 2005, s. 108. 
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politiska kompromiss som läroplanskoden, enligt Englund, är. Den andra invändningen rör 

lämpligheten i att tala om läroplanskod, då det gäller universitetsutbildning. 

   För såväl den obligatoriska skolan som gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns en 

nationell läroplan. För lärarutbildning existerar i en mening inte en nationell läroplan, som i 

likhet med läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet respektive gymnasieskolan anger 

nationella mål för utbildningen, nationellt reglerat innehåll och mål för detta innehåll. Detta 

betyder dock inte att lärarutbildningen är oreglerad eller att den inte styrs av vissa 

grundläggande principer. Målen för universitetsutbildning och för lärarexamen regleras i 

flera nationella styrdokument, främst i Högskolelagen, Högskoleförordningen samt 

propositionen om lärarutbildning. Dessutom anges, som tidigare sagts, mål och innehåll i 

läroplansdokumenten utbildnings- och kursplaner.  

   Utbildningsplaner och kursplaner är högskoleutbildningens två typer av läroplaner. I 

Högskolelagen anges, bland annat, de allmänna målen för högre utbildning. Dessa allmänna 

mål, som således omfattar all statlig och statligt avtalad
26

 högskoleutbildning i Sverige, 

skulle kunna jämföras med läroplanskoden bakom grundskolans respektive gymnasie-

skolans läroplaner. 

   I Högskoleförordningens examensbeskrivningar för lärarexamen anges, under rubrikerna 

”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och 

förhållningssätt”, målen för lärarexamen. Examensbeskrivningarnas målformuleringar har 

en funktion som liknar determinanternas, så till vida att examensmålen vägleder 

undervisningsinnehåll och bildar en tolkningsram för lärosätens retoriska utformning av 

lärarutbildningen. Jag betraktar examensbeskrivningarnas målformuleringar som motsvarig-

heten till determinanter. Det är dock inte begreppen läroplanskod respektive determinanter 

som är centrala i analysen av det empiriska materialet. Central för analysen är däremot min 

utgångspunkt att såväl explicita som implicita principer bakom utbildnings- och kursplaner 

vägleder undervisningsinnehåll och bildar en tolkningsram för lärosätenas lärarutbildare.  

   Det bör vidare sägas att det, enligt flera läroplansforskare
27

, inte finns en läroplanskod 

utan flera och att ingen av läroplanskoderna kan sägas ha fullständig dominans. Detta gäller 

såväl för den obligatoriska skolan och gymnasieskolan som för den akademiska 

utbildningen. Det går inte heller, skriver Göran Linde, att tala om en läroplan, utan man bör 

räkna med åtminstone tre: den formulerade, den transformerade och den realiserade.
28

 För 

detta arbete är det endast de två första läroplanerna som står i fokus, då syftet är att i det 

empiriska materialet urskilja svensklärarkonstruktioner. Den formulerade läroplanen – både 

                                                 
26

 För stiftelsehögskolor, däribland Högskolan i Jönköping som 2009 gav svensklärarutbildning, är 

situationen delvis annorlunda än för statliga universitet och högskolor. Avtalen går, bland annat, ut på att 

stiftelsehögskolorna får samma ersättning som statliga högskolor, så länge som kvaliteten på utbildningen är 

likvärdig, uppföljning görs på samma sätt som för utbildningar vid statliga högskolor, avgifter inte tas ut av 

enskilda personer för utbildningar motsvarande de statliga högskolornas, Riksrevisionsverket ges insyn etc. 

(Högskoleverket, Stiftelsehögskolereformen – en uppföljning Rapport 2008:27 R. Högskoleverkets 

rapportserie 2008:27 R. Stockholm, 2008, s. 11-12). 
27

 Se exempelvis Ulf P. Lundgren, 1983; Tomas Englund, 1986, 2005 och Göran Linde, On curriculum 

transformation: explaining selection of content in teaching. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, 1993; 

Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
28

 Göran Linde, 1993, s. 49; Göran Linde, 2006, s. 75. 
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de för högskoleutbildning allmänna och i examensordningen fastställda målformuleringarna 

– och den transformerade läroplanen, det vill säga lärosätenas uttolkningar av nyss nämnda 

mål påverkar den retoriska utformningen av svensklärarutbildningarna.  

   För min analys av lärarkonstruktioner i svensklärarutbildningarnas utbildnings- och 

kursplaner är Lindes distinktion mellan starkt respektive svagt avgränsade och inramade 

ämnen viktig. Den formulerade läroplanen fungerar mer styrande i ämnen som är starkt av-

gränsade och inramade än i ämnen som är svagare avgränsade och inramade. När ämnen är 

svagare avgränsade och inramade, mindre paradigmatiska, finns ”konkurrerande skol-

bildningar och perspektiv, och många gånger en uppsjö av begreppssystem, kategoriseringar 

och termer”
29

, vilket leder till en lägre grad av generell mätbarhet och att lärarna måste 

legitimera innehållet i sitt ämne.
30

 I en sådan situation kommer stoffurval, skriver Linde, att 

återspegla ”inte minst, de skolbildningar som dominerat deras egna akademiska studier”.
31

 

Svensklärarkonstruktioner kan, utifrån ett sådant synsätt, ses som uttryck för parallella, 

konkurrerande och samtida perspektiv inom det egna ämnet och som försök att legitimera 

innehållet i svensklärarutbildningarna.  

   Trots att det inte finns en nationell läroplan för svensklärarutbildningar, finns det och har 

det, historiskt sett, funnits likheter mellan många svensklärarutbildningar vid olika svenska 

lärosäten. Traditioner, normerande föreskrifter och andra faktorer – exempelvis inflytelse-

rika auktoriteter eller synsätt som får spridning och acceptans – inom akademin, liksom 

politiska intentioner i högskolereformen 1977
32

 och konkurrens om studenter bidrar på olika 

sätt till likheter mellan svensklärarutbildningar. I vissa avseenden finns det nationella 

standarder. En svensklärare skall ha läst svenskkurser om 90 eller 120 hp för att vara 

behörig att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 respektive i gymnasieskolan.
33

 Det finns 

dock få specificerade, nationella föreskrifter som rör innehåll– det vill säga vad 

svenskkurserna skall innehålla. Där det finns föreskrifter, som att läs- och skrivutveckling 

skall ingå i svensklärarutbildningar, ja, lärarutbildningar i största allmänhet, inriktade mot 

tidigare år, ges det enskilda lärosätet som beviljats examensrätt uppdraget att uttolka vad 

som ingår i det föreskrivna innehållet. Detta är i enlighet med principen att lärosätet som 

beviljats examensrätt uttolkar de övergripande målen för högre utbildning – 

”läroplanskoden” – och examensbeskrivningarnas mål – ”determinanterna”.  

                                                 
29

 Göran Linde, 2006, s. 10. 
30

 Göran Linde, 1993, s. 49. 
31

 Göran Linde, 2006, s. 57. 
32

 Högskolereformen 1977 innebar, bland annat, att högskoleutbildning kom att innefatta fler postgymnasiala 

utbildningar än tidigare, att högskoleutbildning skulle ha yrkesprofil och relevans för samhället, att det var 

regeringen som upprättade planeringsramar för allmänna utbildningslinjer, att nya högskolor tillkom och att 

studentantalet ökade (se exempelvis Högskoleverket, Ett längre perspektiv). 
33

 I propositionen En förnyad lärarutbildning anges att svensklärare för grundskolans senare år och 

gymnasiet måste ha 60 respektive 80 poäng ”i ämnesområden som är relevanta för ämnet svenska” 

(Regeringen, En förnyad lärarutbildning, Prop. 1999/2000:135. Serie: Regeringens proposition, 99-

1211253-9; 1999/2000:135. Stockholm, 2000, s. 21). Det finns inga poängbestämmelser för svenska i 

grundskolans tidigare år, vilket det däremot gör i propositionen Bäst i klassen - en ny lärarutbildning där det 

anges att grundlärare mot skolår 4-6 skall ha läst [minst] 30 hp svenskkurser för att vara behörig att 

undervisa elever i grundskolans lägre åldrar i svenska (Utbildningsdepartementet, Bäst i klassen – en ny 

lärarutbildning, Prop. 2009/10:89. Serie: Regeringens proposition; 2009/10:89 Stockholm, 2010, s. 21).  
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   Den grundläggande principen för den svenska skolan är, enligt Ann Quennerstedt, att 

staten styr genom utbildningens målformuleringar och genom utvärderingar: ”Hur 

utbildningen ska utformas för att målen ska nås ska inte den centrala nivån ange, utan det är 

de lokala nivåerna som har det uppdraget”.
34

 För svensklärarutbildningen 2009 finns, med 

undantag för de krav som ställts vad beträffar kunskap om läs- och skrivinlärning och läs- 

och skrivutveckling, inga specificerade krav på ämnesinnehåll.  Krav på standardisering av 

ämnesinnehåll har i första hand inte ställts på lärarutbildningen utan på lärarutbildningens 

avnämare – skolväsendet – men däremot finns det i svensk utbildningspolitik en jämlikhets-

tradition med förväntningar på likvärdighet mellan olika lärosätens lärarutbildningar.  

   Förutsättningarna för den obligatoriska skolan och gymnasieskolan respektive 

universitets- och högskoleutbildning är inte desamma.  För den obligatoriska skolan och 

gymnasieskolan uttrycks läroplanskoden och determinanterna i en nationell, formulerad 

läroplan, som sedan skall transformeras och realiseras. Universiteten och högskolorna 

formulerar själva, utifrån Högskolelagens grundläggande mål för högre utbildning samt 

Högskoleförordningens examensbeskrivningars explicita och implicita mål, sina läroplaner. 

Dessa läroplaner, det vill säga utbildnings- och kursplanerna är, enligt Lindberg-Sand, den 

högre utbildningens motsvarigheter till skolans läroplaner. I bägge fallen gäller dock att det 

bakom läroplanerna respektive motsvarigheten till läroplanerna finns grundläggande 

principer och att dessa – åtminstone retoriskt men sannolikt också till viss del praktiskt – 

vägleder undervisningsinnehåll och bildar tolkningsram.  

   Explicita eller implicita krav på svensklärarutbildningarna är en aspekt att beakta vid 

analysen av det empiriska materialet. En annan, minst lika viktig aspekt är hur sättet att se 

på och tala om svensklärarutbildningen, liksom vem som ges auktoritet att tala om 

svensklärarutbildning, får konsekvenser för utformningen av och innehållet i lärar-

utbildningen. Därmed har vi kommit till nästa teoretiska perspektiv av betydelse för 

analysen av det empiriska materialet, nämligen diskurser.  

 

Diskursbegrepp och diskursanalys 
 

Diskurs betecknar ett bestämt sätt att förstå, tolka och tala om världen. Diskursanalys skall 

dock inte uppfattas som en metod utan som ett samlingsnamn för olika diskursanalytiska 

angreppssätt och traditioner, däribland diskursteori och kritisk diskursanalys. I texten som 

följer presenteras diskursteori och kritisk diskursanalys, då element från dessa angreppssätt 

påverkat mitt sätt att analytiskt närma mig det empiriska materialet. Till auktoriteterna inom 

diskursteori hör Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och till kritisk diskursanalys Norman 

Fairclough, och det är till några av deras texter som jag gör hänvisningar. De teorier som de 

lagt fram inom respektive tradition behandlas och uttolkas i många diskursanalytiska 

handböcker. I texten gör jag också hänvisningar till handböcker och diskursanalytiskt 

                                                 
34

 Ann Quennerstedt, Kommunal skolpolitik i likvärdighetens namn. I: Vadå likvärdighet? Studier i 

utbildningspolitisk språkanvändning, Tomas Englund & Ann Quennerstedt (red.). Göteborg: Daidalos, 2008, 

s. 55.  
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inriktade avhandlingar, men dessa texter skall förstås som uttolkningar, inte som teoretiska 

perspektiv. 

  Diskursteori har påverkats av tre tanketraditioner: strukturalism, hermeneutik respektive 

marxism.
35

 Ett huvudverk i diskursteori är Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes Hegemony 

and Socialist Strategy från 1985. Laclau och Mouffe definierar ett antal begrepp som är 

centrala i en diskursteoretiskt inspirerad analys och som jag i varierande grad använder, då 

jag i det empiriska materialet urskiljer och konstruerar svensklärarkonstruktioner. Till dessa 

diskursteoretiska begrepp hör nodalpunkter, tecken som utgör ett försök att i en viss diskurs 

konstruera en kärna.
36

 Nodalpunkter är tecken som andra ord relaterar till, som ger de andra 

tecknen mening och betydelse och som i ett visst sammanhang ses som viktigare än alla 

andra tecken. Andra centrala diskursteoretiska begrepp är element, tecken som inte 

slutgiltigt fått sin mening fixerade, som är mångtydiga och moment, element vars 

mångtydighet reducerats.
37

 I ett visst sammanhang – som inte har något att göra med detta 

arbete – skulle ”grön” kunna ses som ett element, medan ”G50Y” (som är NCS-färgkartans 

precisering av vilken grön nyans det handlar om) då skulle ses som ett moment, i och med 

att det utesluter alla andra nyanser av grönt. Det sistnämnda illustrerar att tecken befinner 

sig i en betydelseglidning, och tecken som diskursen strävar efter att ge en viss mening 

kallas för flytande signifikanter.
38

 Ett exempel på en flytande signifikant är ordet ”samhälle” 

– det får betydelse i en diskurs. I det här arbetet är ”svensklärare” att betrakta som en 

flytande signifikant, eftersom betydelse fixeras inom diskurserna. När en diskurs gett 

betydelse åt den flytande signifikanten, blir den en mästersignifikant – ord som ”samhälle” 

eller ”svensklärare” får betydelse, den betydelse som den aktuella diskursen ger ordet. Den 

helhet som de flytande signifikanterna hänvisar till kallas sedan, med Laclaus ord, för myt.
39

  

    I diskursteori är subjektspositioner centrala, då de är förknippade med identitet. 

Begreppet subjektsposition innebär i forskningssammanhang ett mindre statiskt och mer 

relationellt ”alternativ till att tala i termer av roller”.
40

 Diskursteorins uppfattning om 

individuell och kollektiv identitet kan beskrivas på följande vis: Ett subjekt får identitet 

genom att representeras diskursivt, och genom att subjektet identifierar sig med en subjekts-

position i en diskursiv struktur. Tecken ”sorteras och knyts ihop i kedjor: hurdan man är och 

hurdan man inte är” och på så vis konstitueras identiteten diskursivt.
41

 I diskursteori är 

identitet alltid relationell – man är något eftersom det finns något annat som man inte är – 

                                                 
35

 David Howarth, 2007, s. 18-21. 
36

 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democractic 

Politics, 2 ed. London and New York: Verso, 2001, s. 112. I den svenska översättningen från 2008 av 

Laclaus och Mouffes verk har översättaren, Clas-Michael Edenborg, översatt detta uttryck till noder, men jag 

har valt att använda nodalpunkter, vilket är en direkt översättning (”We will call the privileged discursive 

points of these partial fixations, nodal points”, 2001, s. 112) och den översättning som används i de diskurs-

analytiska handböcker som jag har läst. 
37

 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, 2001, s.105. 
38

 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, 2001, s. 113. 
39

 Ernesto Laclau, New reflections on the revolution of our time. London: Verso, 1990, s. 61. 
40

 Matilda Wiklund, Kunskapens fanbärare: den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. 

Örebro: Örebro universitet, 2006, s. 42. 
41

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000, s. 51. 
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och identitet är föränderlig, avhängig av de diskurser i vilka subjektet ingår.
42

 Subjektet har 

möjlighet att välja hur han eller hon identifierar sig i en bestämd situation men en identitet 

är kontingent, det vill säga möjlig men inte nödvändig. De svensklärarkonstruktioner som 

urskiljs i det empiriska materialet resulterar i olika subjektspositioner, men de identiteter 

som konstruktionerna representerar är alltså kontingenta, relationella och föränderliga. Att i 

det empiriska materialet urskilja svenskläraridentiteter handlar därför inte om att tala om 

hurdan ett visst lärosätes eller en viss utbildnings svensklärare objektivt eller retoriskt ”är” 

utan om att urskilja hur dessa svensklärare diskursivt ”är” i förhållande till alternativa 

konstruktioner. Det är också anledningen till att jag valt att tala om svensklärar-

konstruktioner och inte svensklärarprofiler eller svenskläraridentiteter; i det empiriska 

materialet urskiljer jag diskursiva framställningar inom diskursordningen svensklärare. 

Dessa diskursiva framställningar ”finns” i någon mening i dokumenten, men det är jag som 

med min förförståelse och utifrån min position urskiljer dem.  

   Artikulation är ett annat begrepp som jag lånat av diskursteorin. Genom artikulation, där 

tecknen sätts i vissa relationer till varandra och inte andra, fixeras – om än temporärt – 

betydelse, och betydelsemöjligheter reduceras.
43

 Jag ser kursplaner som en sådan 

artikulation. I och med att kursplaner sällan skrivs utifrån ett nolläge, måste möjliga 

avlagrade diskurser beaktas, då dessa avlagrade diskurser antingen kan fungera som en 

utveckling av en diskurs eller som någonting mot vilket en diskurs kan ta spjärn. I båda 

fallen fungerar avlagringen som en hegemonisk intervention, ett slags subtext, en 

omedveten intertext, som påverkar den kursplan som skall skrivas. Som nyanställd 

universitetsadjunkt var jag med om att 2002 skriva kursplaner för den då nya svensklärar-

utbildningen mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. I det arbetet fungerade 

lärosätets tidigare kursplaner liksom kursplaner för andra lärosätens då aktuella svensklärar-

utbildningar som avlagrade diskurser. Syftet med detta arbete är inte att avgöra i vilken grad 

kursplanerna i mitt empiriska material innehåller avlagrad diskurs, men avlagrad diskurs 

diskuteras i viss mån då jag i avhandlingens tredje kapitel ger en bild av hur svensklärar-

utbildningens kursplaner kom att se ut efter lärarutbildningsreformen 2011. 

   Det är hypotetiskt sett möjligt att tidigare utbildnings- och kursplaner inte fungerar 

styrande. Att allt kan vara annorlunda innebär inte att allt är annorlunda. Det finns 

strukturer och diskurser som resulterar i och medför kontinuitet. I sådana fall fungerar 

strukturerna och diskurserna som hegemoniska interventioner, som påverkar hur 

artikulationen – kursplanerna – kommer att se ut, till form, innehåll och språk. Hege-

moniska interventioner har, trots att inte heller hegemonier är fasta, till uppgift att 

”konstruera och stabilisera betydelsesystem”.
44

 Kursplaner kan ses som sådana tillfälliga 

hegemonier som konstruerar och stabiliserar det betydelsesystem som utgörs av 

svensklärarutbildningen. Som tillfälliga hegemonier ser jag i detta arbete på kursplaner.  

   Inom ett visst område – i mitt fall svensklärarutbildningar – opererar och existerar 

parallellt flera diskurser. Ett centralt diskursanalytiskt begrepp blir därför antagonism, 

                                                 
42

 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, 2001, s. 128. 
43

 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, 2001, s. 105-114. 
44

 David Howarth, 2007, s. 126. 
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varmed förstås den konflikt som diskursiv mångfald innebär och som omöjliggör en absolut 

fixering av innebörd.
45

 En diskursordning sätter en ram för en diskursanalys och innebär att 

man undersöker ”vad det råder strid om och vad som tas för givet” samt ser fördelningen 

mellan diskurserna inom diskursordningen.
46

 Först i kontexten får diskurser sin mening.
47

 

Avgränsningen av diskurs måste dock kunna motiveras, och då ”blir spelet mellan 

diskurserna […] en viktig brännpunkt för analysen”.
48

 Svensklärarutbildning, med de 

diskurser som opererar i formuleringen och utformningen av dess kursplaner, kan betraktas 

som en diskursordning. Så sker också i detta arbete. För mig handlar det alltså om att 

urskilja mönster i samt diskutera och problematisera diskursiva framställningar inom 

diskursordningen svensklärarutbildning.  

   De nämnda begreppen som hämtats från diskursteori fungerar som redskap för min 

analys. Dessa begrepp används inte i kritisk diskursanalys, det andra angreppssätt som 

påverkat mitt sätt att analytiskt närma mig svensklärarutbildningarnas utbildnings- och 

kursplaner. En av de tongivande forskarna inom den kritiska diskursanalysen är Norman 

Fairclough, författare till, bland annat, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of 

Language från 1995. I kritisk diskursanalys fokuseras diskurs utifrån två perspektiv: 

diskursen som lingvistisk och som social händelse.
49

 Kritisk diskursanalys omfattar därför 

en detaljerad textanalys och en analys av de sociala praktiker till vilka diskursen knyts.  

   Diskursordning, eller diskursiv formation, är ytterligare ett centralt begrepp för diskurs-

analys. Enligt Fairclough inramas diskurser och praktiker av nätverk som är beroende av 

varandra: diskursordning och social ordning.
50

 Diskursordning är en totalitet av diskursiva 

praktiker i en institution och relationerna mellan dessa praktiker.
51

 Mellan social ordning 

och diskurs finns ett tydligt samband: ”social and cultural changes are largely changes in 

discursive practices”.
52

 Jag ser förändringar i lärarutbildning som resultatet av förändrade 

diskursiva praktiker. I avhandlingens tredje respektive fjärde kapitel diskuteras detta. 

   En viktig utgångspunkt för kritisk diskursanalys är att diskurs ”både konstituerar den 

sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker”.
53

 Mellan diskursens 

konstituerande och konstituerade funktioner råder, enligt den kritiska diskursanalysen, ett 

dialektiskt förhållande: 

 
I see discourse analysis as ‘oscillating’ between a focus on specific texts and a focus on 

what I call the ‘order of discourse’, the relatively durable social structuring of language 

                                                 
45

 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, 2001, s. 122-129. 
46

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000, s. 135. 
47

 Mats Börjesson, 2003, s. 93. 
48

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000, s. 138. 
49

 Norman Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research. London and New York: 

Routledge, 2003, s. 21-23 (“Texts are seen in this book as parts of social events. [---] Events are not in any 

simple or direct way the effects of abstract social structures. Their relationship is mediated […] Social 

practices can be thought of as ways of controlling the selection of certain structural possibilities”).
 

50
 Norman Fairclough, Language and Power. London: Longman, 1989, s. 29. 

51
 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, 2 ed. Harlow: Pearson 

Education Limited, 2010, s. 96. 
52

 Norman Fairclough, 2010, s.131.  
52 

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000, s. 67-68. 
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which is itself one element of the relatively durable structuring and networking of social 

practices. Critical discourse analysis is concerned with continuity and change at this more 

abstract, more structural, level, as well as with what happens in particular texts.
54

 
 

Växelspelet mellan diskursens konstituerande och konstituerade funktioner innebär således 

för den kritiska diskursanalysen att analysen måste inkludera en detaljerad lingvistisk 

textanalys och en analys av den sociala praktiken. Textanalysen är för Fairclough inte 

ensam tillräcklig, eftersom relationen mellan texter och social praktik då inte blir belyst. I en 

kritisk diskursanalys enligt Fairclough utformas problemformuleringen så att utgångs-

punkten är den sociala praktiken. Halvstrukturerade eller ostrukturerade insamlingsmetoder 

används, och transkriptioner av intervjuer skall inkludera både frågor och svar, och 

transkriptionerna läses noggrant i avsikt att identifiera teman. Till frågor som ställs i 

analysen hör hur texten är skapad, varför den ser ut på ett visst sätt, hur den annars skulle ha 

kunnat se ut, hur den aktuella texttypen produceras, tolkas och används, vilka indikationer 

om diskursens ordning som lämnas samt vilka vidare sociokulturella processer texten är en 

del av.
55

  

   Diskursordning blir ”summan av de diskurstyper som används inom en social institution 

eller en social domän”.
56

 Diskursordningen, ramen för min analys, är som tidigare sagts 

svensklärarutbildning. I syfte att urskilja svensklärarkonstruktioner i utbildnings- och 

kursplaner gör jag en textanalys, fastän inte en detaljerad, lingvistisk analys à la Fairclough 

utan en diskursteoretisk textanalys, och kopplar samman denna textanalys med analys av 

utbildningspolitiska och organisatoriska faktorer.  

    I ytterligare ett avseende är min analys influerad av den kritiska diskursanalysen. Till 

skillnaderna mellan diskursanalytiska traditioner hör sättet att se på diskurs. Diskursteorin 

ser diskurs som konstituerande; diskurser representerar olika sätt att uppfatta och förstå 

världen, och diskurserna strävar efter hegemoni. En diskurs som innehar en hegemonisk 

ställning formar och omformar sättet att uppfatta och tolka världen. För diskurspsykologin 

är diskurs konstituerad; diskurs speglar omvärlden. Fokus ligger på hur befintliga diskurser 

används i social interaktion. I kritisk diskursanalys befinner sig diskurs i ett dialektiskt för-

hållande mellan konstituerande och konstituerad, vilket innebär synsättet att diskurser både 

formar/omformar och speglar sociala strukturer. Min bakgrund som svensklärare, 

lärarutbildare och kursplaneskrivare inom svensklärarutbildning gör att jag ansluter mig till 

synen på diskurs som konstituerande och konstituerad. Av den anledningen belyses i min 

analys kontexten i vilken utbildnings- och kursplanerna har tillkommit.  

   En diskurs är, som inledningsvis sades, ett bestämt sätt att förstå, tolka och tala om 

världen. Diskurser är också tidsbundna, och en viss tids dominerande diskurser kan åter-

finnas på flera platser.
57

 En anledning till detta är att diskurser har en kontrollerande 

funktion.
58

 Diskurssamfund bevarar eller producerar diskurser, vilka hålls inom ett slutet 

                                                 
54

 Norman Fairclough, 2003, s. 3. 
55

 Norman Fairclough, 1995, s. 201-203.  
56

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000, s. 73. 
57

 Mats Börjesson, 2003, s. 37. 
58

 Michel Foucault, 1993, s. 25. 
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område, distribueras enligt strikta regler och begränsar antalet talande individer. Samtidigt 

är diskurser produktiva och ger tolkningsramar, vilket skapar sammanhang och förståelse 

för såväl nya samhällsfenomen som för historiskt förankrade traditioner och tankesätt.
59

 Att 

studera diskurser innebär därför, som redan sagts, att se på vad som sägs, hur det sägs och 

vad som i ett visst sammanhang inte kan sägas. På så vis knyts också språk och kontext 

samman. Så gör jag i denna avhandling, då jag, mot bakgrund av den kontext som utgörs av 

lärarutbildningens teoretiska och organisatoriska ramverk och tidigare forskning kring lärar-

utbildning, analyserar och diskuterar svensklärarkonstruktioner. 

 

Ett par organisationsteoretiska begrepp 

 
Till stor del är lärarutbildning i Sverige statligt reglerad. Regler och mål för lärarutbildning 

ställs upp på statlig nivå, där också huvudansvaret för uppföljning ligger. Operativt genom-

förs lärarutbildning på enskilda lärosäten, med frihet att välja hur måluppfyllelse skall nås. 

För att diskutera betydelsen av regler och mål för lärarutbildningens organisation behövs en 

definition av begreppen regel- respektive mål- och resultatstyrning. 

 

Regelstyrning 
 

Det svenska skolväsendet har gått från regelstyrning till mål- och resultatstyrning.
60

 

Regelstyrning innebar ”att skolorna skulle arbeta på föreskrivet sätt och med de metoder 

som staten angav”.
61

 Vid regelstyrning fokuseras procedurer och processer.
62

 Styrning av 

skolan sker genom juridisk, ekonomisk respektive ideologisk styrning, i och med att skolans 

verksamhet regleras genom lagar och förordningar, bekostas med offentliga medel samt 

styrs genom läroplaner.  

   Samma beskrivning skulle kunna göras av styrningen av lärarutbildning i Sverige; den 

styrs genom lagar och förordningar, är statligt finansierad och styrs ideologiskt genom 

läroplaner, i form av utbildnings- och kursplaner. I jämförelse med den kommunala skolan 

är den ideologiska styrningen av lärarutbildningen något svagare, i och med att enskilda 

lärosäten har frihet att formulera utbildnings- och kursplaner. Samtidigt är den ekonomiska 

styrningen av lärarutbildning starkare, i och med att lärosäten kan förlora examensrätt och 

därmed finansiering av sin lärarutbildning. Kommunala skolor kan inte på samma sätt styras 

genom ekonomiska sanktioner. 

   Begreppet regelstyrning torde, trots att regelstyrning numera anses vara ett föråldrat styr-

system, vara av viss relevans för diskussionen om organisationsteoretiska principers 
                                                 
59

 Mats Börjesson, 2003, s. 22-23, 35. 
60

 Se exempelvis Utbildningsdepartementet, Skolans ledningsstruktur. Om styrning och ledning i skolan SOU 

2004:116. Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X; 2004:116. Stockholm, 2004; Myndigheten för 

skolutveckling, Att granska och förbättra kvalitet. Om kvalitetsutveckling i skola, förskola, skolbarnsomsorg 

och vuxenutbildning – en översikt över aktuell forskning och utveckling samt dokumenterad erfarenhet. 

Serie: Stödmaterial, 1651-9787 ; [2003:1]. Stockholm, 2003. 
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 SOU 2007:028 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan: förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. 

Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X; 2007:28. Stockholm: Fritze, 2007, s. 60. 
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 Nils Hertting & Evert Vedung, Den utvärderingstäta politiken: styrning och utvärdering i svensk 
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betydelse för en lärarutbildnings utformning.
63

 I min diskussion av svensklärar-

konstruktioner berörs spår av regelstyrning. 

 
Mål- och resultatstyrning 
 

Målstyrning innebär, enligt Nils Hertting och Evert Vedung, att övergripande mål 

formuleras centralt, på politisk nivå, och att de som operativt skall genomföra arbetet för 

måluppfyllelse, inom givna ramar, väljer hur arbetet skall ske.
64

 Till de grundläggande 

principerna bakom målstyrning hör att måluppfyllelse kontrolleras genom uppföljning och 

utvärdering.
65

  

   Mål- och resultatstyrning sägs vara den styrningsdoktrin som idag dominerar. Linda 

Wedlin skriver i sin rapport om mål- och resultatstyrning i högre utbildning och forskning 

att denna styrning handlar om ”införandet av kontrakt, styrning via måldokument och 

regleringsbrev […] tilltagande krav och förväntningar på nytta, användbarhet och 

konkurrenskraft […] system för att utvärdera, granska och mäta för att på så vis styra med 

hjälp av standarder, riktlinjer, mål och uppföljning av resultat”.
66

 

   När det gäller lärarutbildning formuleras de övergripande målen på en politisk nivå, 

medan lärosäten som ger lärarutbildning i utbildnings- och kursplaner uttolkar de över-

gripande målen och omsätter uttolkningen i undervisningen av de blivande lärarna. Huvud-

ansvar för uppföljning och utvärdering ligger dock inte på utförarna. Mål- och resultat-

styrning torde alltså vara av relevans för diskussionen om organisationsteoretiska principers 

betydelse för en lärarutbildnings utformning. Precis som med begreppet regelstyrning berörs 

i diskussionen av svensklärarkonstruktioner eventuella spår av mål- och resultatstyrning.   

  För att sätta in regel- respektive mål- och resultatstyrning i en kontext är det dock 

nödvändigt att belysa det organisatoriska ramverk som omger lärarutbildning. Detta sker i 

avsnittet som följer. 

 

Lärarutbildning och organisatoriskt ramverk 
 

Organisatoriska ramar 
 

I Sverige omfattas, som tidigare nämnts, lärarutbildning vid statliga och statligt finansierade 

lärosäten av regelverk, som är juridiskt bindande, politiskt beslutade och ekonomiskt 

sanktionerade. Det tydligaste ekonomiska styrmedlet är den statliga, ekonomiska 

ersättningen för högre utbildning. Utöver dessa styrmedel finns andra dokument, 

                                                 
63

 Se exempelvis Rolf G. Larsson & Sten-Bertil Olsson, Framtidens ledningssystem för skola och förskola - 
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exempelvis utredningar och rapporter, som direkt eller indirekt påverkar hur 

lärarutbildningen utvecklas eller läro- och kursplaner som gäller för grundskolan och 

gymnasieskolan. Slutligen finns det vid varje lärosäte ett internt organisatoriskt ramverk 

som får konsekvenser för hur lärarutbildningen vid det enskilda lärosätet utformas. 

Riksrevisionen, som granskat statens insatser för att tillse att lärare har rätt kompetens, 

redogör för de juridiska styrdokumentens roll: 

 

Utbildningskraven för lärare framgår av skollagen. I läroplaner och kursplaner ställer 

staten dessutom indirekta krav på vilken reell kompetens en lärare behöver för att klara av 

de uppgifter som staten ålägger skolan och dess lärare. 

   Genom lärarutbildningen ska blivande lärare få den kompetens som krävs för att 

bedriva undervisning enligt vad staten bestämt i läroplaner och kursplaner. I examens-

ordningen har regeringen bestämt omfattningen på lärarutbildningen och dess olika delar 

samt vilken kompetens en lärarutbildning ska ge studenten.
67

 

 

De viktigaste juridiska styrmedlen är, enligt Riksrevisionen, skollagens utbildningskrav för 

lärare, de kompetenskrav som ställs i läro- och kursplaner samt examensordningens 

omfattning och vilka delar som enligt denna måste ingå i lärarutbildningen. I texten som 

följer sammanfattas några av de juridiskt bindande, övergripande styrdokument som är en 

del av det organisatoriska ramverk som omgärdar lärarutbildningen i Sverige.  

   Den lärarutbildning som förelåg när det empiriska materialet för denna avhandling 

samlades in, grundar sig på det uppdrag som regeringen år 1997 gav Lärarutbildnings-

kommittén som tillsattes. ”Avsevärt förändrade villkor för arbetet som lärare” angavs vara 

anledning till riksdagens beställning av en lärarutbildningsreform.
68

 Bland förändringarna 

räknades i direktiven upp förändrat huvudmannaskap för skolan, nya läroplaner, kursplaner 

och betygssystem för grund- och gymnasieskola, snabba utvecklingar i arbetslivet, 

förväntningar på lärare att utveckla nya sätt att leda och organisera skolarbetet samt 

förväntningar på elevinflytande. Kritik som anförts i utvärderingar angavs som ytterligare 

skäl till reformering av lärarutbildningen.
69 I direktiven anmodades kommittén att ”ange mål 

och principer för styrning av lärarutbildning, lämna förslag om organisatoriska frågor, 

lämna förslag om innehåll och omfattning av de olika lärarutbildningarna, behandla frågor 

om lärarutbildning för olika pedagogiska profileringar”.
70

  

   I de strukturförslag som kommittén lämnade återfinns avsnitt om inriktningar och 

specialiseringar samt om flexibilitet i lärarutbildningen. Inriktningar måste enligt 

kommitténs utredning omfatta minst 40 poäng (varav 10 poäng verksamhetsförlagd 

utbildning)
71

 men övriga bestämmelser om omfång ligger, liksom benämningen av 
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inriktningarna, lokalt på varje lärosäte. Vidare sägs i utredningen att inriktningarna kan vara 

”traditionella” skolämnen, för lärarutbildningen nya universitetsämnen eller tvär-

vetenskapliga ämnesstudier eller existerande kompetensområden.
72

 Inriktningarna kan vara 

ämnes- och kompetensmässigt breda eller djupa. Somliga inriktningar har, enligt 

utredningen, en motsvarighet i existerande skol- eller universitetsämnen, medan andra kan 

utgöras av nya universitetsämnen som inte tidigare ingått i lärarutbildning eller av 

tvärvetenskapliga/tematiska områden.
73

 För denna avhandling är definitionen, som också 

återkommer i propositionen En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135, viktig att ha i 

minne; syftet med avhandlingen är ju att se vilka svensklärarkonstruktioner som kan 

urskiljas inom svensklärarutbildningarna år 2009, och ordet ”svenska” återkommer inte 

nödvändigtvis i alla benämningar på dessa inriktningar. 

   Om inriktningarna ger en grundläggande kompetens inom ett ämne eller område, skall 

specialiseringskurserna om minst 20 poäng
74

 ”göra det möjligt för studenterna att ytterligare 

profilera sin lärarkompetens genom en fördjupning eller en breddning av utbildningen”.
75

 

Enligt utredningens förslag kan en specialisering vara identisk med inriktningskurser, och så 

är ibland fallet med de svensklärarinriktningar som ingår i det empiriska materialet för 

denna avhandling. Definitionen av specialiseringskurser är av betydelse för avgränsningen 

av det empiriska materialet, vilket framgår av avsnittet Syfte och avgränsningar. 

   Den lärarutbildningsreform som följde på utredningen trädde i kraft den 1 juli 2001. I 

propositionen nämns förändrade förutsättningar för undervisningsväsendet genom mål- och 

resultatstyrning, ett förändrat läraruppdrag och en förändrad lärarroll där ”måltolkning, 

kursplaner, utvärdering och organisation av lärprocesser”
76

 ingår, om värdegrund, elevers 

aktivitet och ställningstagande, om behovet av en större integration mellan lärande och 

arbetsliv och, av dessa orsaker, om behovet av en sammanhållen lärarutbildning som vilar 

på vetenskaplig grund och statlig ”styrning av lärarutbildningen”.
77

  Samtidigt betonas, i 

såväl utredningen som propositionen, att den enskilda studenten och det enskilda lärosätet 

skall ha utrymme att ”[i]nom den givna strukturen […] själva forma utbildningens 

uppläggning och innehåll”.
78

 Till detta återkommer jag i avhandlingens andra kapitel. 

   Den förnyade lärarutbildning som reglerades av propositionen kritiserades dock av 

Högskoleverket i en rapport från 2005. Lärarutbildningen erbjöd för stor valfrihet för 

studenter att själva sätta samman ämneskombinationer, tillhandahöll inte tillräckligt med 

studievägledning, avsatte för litet tid för läs- och skrivutveckling samt betyg och bedömning 

samt hade för otydliga examinationsformer och ställde för låga krav i den del av 
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utbildningen som var gemensam för alla lärarstudenter.
79

 I Riksrevisionens granskning hette 

det att ”[r]egeringens otydliga bestämmelser för lärarutbildningens struktur bidrar till att 

lärarutbildningen skiljer sig åt mellan olika lärosäten”
80

 och att ”Högskoleverkets 

utvärdering tyder på att lärarstudenter inte blir tillräckligt rustade för sin yrkesutövning”.
81

 

   På vilket sätt är den kritik som framförts av Högskoleverket och som bekräftats av 

Riksrevisionens granskning av intresse för denna avhandling? Det finns åtminstone tre 

anledningar att vid analysen av det empiriska materialet beakta den påverkan som kritiken 

kan ha haft för hur svensklärarutbildningarna såg ut år 2009: För det första huruvida 

svensklärarutbildningarna i det empiriska materialet erbjöd studenterna valfrihet, vilket ju 

var en viktig punkt i propositionen från 2000. För det andra är det frågan hur läs- och 

skrivutveckling betonas i svensklärarutbildningarnas kursplaner. För det tredje behov av 

profilering, där flera närliggande lärosäten formellt sett ger samma utbildning. I ett antal 

utvärderingar av högskoleutbildningar behandlas frågan om profilering, och i en rapport 

sägs att profilering av utbildning ansågs problematisk: ”Flera lärosäten uppger […] att de 

inte vill profilera sig så mycket att det skulle innebära svårigheter för deras studenter att 

antas på högre nivåer inklusive forskarutbildning på ett universitet”.
82

  Eftersom 

svensklärarutbildningar 2009 gavs vid många, ofta närliggande lärosäten bör jag vid 

analysen beakta möjligheten att profilering av svensklärarutbildningarna är vanligare där 

flera lärosäten ligger nära varandra. En svensklärarkonstruktion är i så fall också ett uttryck 

för marknadsföringstänkande.  

   När Högskoleverket år 2008 lade fram en uppföljande utvärdering av lärarutbildningen 

fokuserades fyra områden: det för lärarstudenter gemensamma allmänna utbildnings-

området, den verksamhetsförlagda utbildningen, matematikämnet samt – vilket är relevant 

för denna avhandling – svenskämnet. Om svenskämnet sägs att det, på grund av samhälls-

förändringar, ”för närvarande råder stor osäkerhet och oenighet om vilka ämneskunskaper 

en svensklärare behöver”.
83

 I synnerhet gymnasieskolan anges vara ansvarig för ”både det 

traditionella kulturarvet och de nya kulturformer som uppstår i ett mångkulturellt 

samhälle”.
84

 Den betydelse som formuleringar av denna art haft för kursplanerna från 2009 

diskuteras i samband med de svensklärarkonstruktioner som konstruerats utifrån det 

empiriska materialet.   

   I den uppföljande utvärderingen av lärarutbildningen ges rekommendationer att förstärka 

ämnesdidaktisk kompetens beträffande prov, bedömning och betyg i svenskämnet, förbättra 

kunskaper om läs- och skrivutveckling mot senare årskurser, integrera ämnesteori och 
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ämnesdidaktik, öka omfattningen av barn- och ungdomslitteratur
85

 och forskningsbaserad 

ämnesdidaktisk kurslitteratur, införa fler ämnesdidaktiska examensarbeten, ge stöd till 

studenter vad beträffar skriftlig och muntlig framställning samt ”obligatorisk introduktion i 

svenska som andraspråk och kunskap om lärandet på ett annat språk än modersmålet”.
86

 

Eftersom Högskoleverket, som sedan 1995 är ansvarigt för kvalitetskontroll av högre 

utbildning, har befogenhet att återkalla examensrätten från ett lärosäte som inte åtgärdar de 

brister som verket påpekar i en utvärdering och alltid prövar examenstillstånd för yrkes-

examina
87

, är utvärderingar av lärarutbildningarna mer än rekommendationer.  

   Tidigare i detta avsnitt skrev jag att den utredning som lades fram 1999 och som följdes 

av propositionen från 2000 var viktiga för hurdan svensklärarutbildningen såg ut, då det 

empiriska materialet för denna undersökning samlades. Det finns dock ytterligare en 

utredning och en proposition av intresse, då jag analyserar svensklärarkonstruktionerna. Den 

första är utredningen En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109. I utredningen konstateras 

att den svenska lärarutbildningen, som varit uppdelad på seminarier och senare 

lärarhögskolor för lärare för yngre elever samt för ämneslärarnas pedagogiska utbildning 

respektive universitet för ämneslärarnas ämnesstudier, sedan 1977 organisatoriskt är en del 

av högskoleväsendet. Endast Lärarhögskolan i Stockholm förblev självständigt fram till 

2008, då den blev en del av Stockholms universitet. I analysen och diskussionen av det 

empiriska materialet återkommer jag till frågan om och i så fall hur olika diskurser påverkat 

de svensklärarkonstruktioner som urskiljs i det empiriska materialet från det aktuella 

lärosätet. 

   Vidare skriver utredaren att tidigare utredningar om lärarutbildning ”motiverats med 

faktiska förändringar i skolsystemet och ett samhälle i snabb förändring”
88

 medan 

utredningen från 2008 i huvudsak motiveras med ”konstaterade brister i lärar-

utbildningen”.
89

 En del av de nyheter som infördes med lärarutbildningsreformen 2001 hade 

diskuterats i tidigare utredningar, enligt utredningen. Dit hör tanken med en sammanhållen 

lärarutbildning, som följaktligen var en grundläggande princip 2009 och som rimligtvis kan 

ha spelat roll för lärosätens sätt att organisera sina svensklärarutbildningar. Samtidigt hade 

brister konstaterats, och den svensklärarutbildning som gavs 2009 skulle därmed kunna 

beskrivas som resultatet av faktiska förändringar och konstaterade brister. Till detta 

återkommer jag i analysen av vissa svensklärarkonstruktioner. 

   I redogörelsen för arbetet inför lärarutbildningsreformen 2001 presenteras ett antal 

synpunkter från arbetsgrupper, kommittéer och remissinstanser. Dit hör exempelvis att 
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arbetsgruppen för översyn av lärarutbildningen 1996 ”konstaterade att lärarutbildning i 

någon form anordnades av 23 lärosäten, med ’högst varierande förutsättningar’ i fråga om 

volym och vetenskaplig grund”
90

, men att generell lärarexamensrätt kom att ges till samtliga 

lärosäten som bedrev någon form av lärarutbildning. Enskilda lärosäten fattade själva beslut 

att ge eller inte ge en viss lärarutbildning. Denna frihet för lärosäten med någon form av 

lärarutbildning att fatta beslut om att ge en viss lärarutbildning eller ej ligger enligt 

utredningen i linje med regelverket i Högskolelagen och Högskoleförordningen från 1993. 

Detta regelverk ger lärosäten stor frihet att lokalt utforma utbildning samtidigt som ”det 

fortfarande finns ett krav på att utbildningarna ska vara likvärdiga i bemärkelsen att en 

examen från en högskola ska vara jämförbar med motsvarande examen från en annan 

högskola”.
91

 Kravet från staten är likvärdighet, inte likhet, vilket – med tanke på det som 

sagts om lärosätens varierande förutsättningar och frihet – är av intresse, trots att syftet med 

denna avhandling är att urskilja, diskutera och problematisera, inte bedöma likvärdigheten i, 

svensklärarkonstruktioner. För diskussionen av svensklärarkonstruktionerna är frågan om 

likvärdighet inte irrelevant, då den aktualiserar frågor hur stora varianter lärosäten kan och 

vill tillåta sig i utformningen av svensklärarutbildningen. Till detta återkommer jag i 

avhandlingens fjärde kapitel. 

   Slutligen finns det anledning att också beakta regeringens proposition Bäst i klassen – en 

ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89 från februari 2010, alltså efter att det empiriska 

materialet för denna avhandling samlades in. Det finns två skäl för mig att inkludera denna 

proposition i det organisatoriska ramverk som kringgärdar svensklärarutbildningen. För det 

första diskuteras i avhandlingens tredje kapitel de svensklärarkonstruktioner som jag 

urskiljer i det empiriska materialet från 2009 och dem som kan urskiljas i utbildnings- och 

kursplaner tre år senare. För det andra diskuteras analysresultatet i ljuset av att lärosäten 

under 2009, samtidigt som man bedrev svensklärarutbildningar, också skulle antecipera 

propositionens och examensordningens innehåll och utifrån detta söka examensrätt under 

2010. Kontakter med svensklärarutbildare vid flera lärosäten och intervjuerna med 

lärarutbildare vid de tre fördjupningsuniversiteten visade redan 2009 att den då inte antagna 

förändringen av lärarutbildningen på olika sätt påverkade den befintliga svensklärar-

utbildningen vid dessa lärosäten. 

   De förändringar som propositionen av 2010 inneburit kan för svensklärarutbildningarnas 

vidkommande sammanfattas på följande vis: valfriheten att själv utforma sin utbildning 

genom att fritt välja kombinationer och att fatta beslut om ämnesdjup eller ämnesbredd 

reduceras, lärosätenas frihet att låta ge lärarutbildning mot breda intervall begränsas, då det 

anses göra det svårt för lärarstudenterna att ”uppnå tillräckliga ämnes- och ämnesdidaktiska 

kunskaper för hela åldersspannet”
92

, grundlärarexamina skall antingen ges med inriktning på 

förskoleklass och år 1-3 eller med inriktning på år 4-6, endast ämnen där det för skolan 

”finns en fastställd ämnes- eller kursplan, bör vara möjliga att läsa inom ramen för en 

                                                 
90

 En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109, s. 90. 
91

 En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109, s. 105. 
92

 Prop. 2009/10:89, s. 11. 



25 

 

grund-, ämnes- eller yrkeslärarexamen”
93

, ämneskunnande skall sättas i fokus och för lärare 

inriktade på förskoleklass och grundskolans första år bör ”kunskaper om läs- och 

skrivutveckling och om barns kommunikation och språkutveckling […] utgöra en väsentlig 

del av kompetensen”
94

. Ämnesstudier bör omfatta ämneskunskaper och ämnesdidaktik och 

för ämneslärarexamen minskar antalet möjliga ämneskombinationer. Dessutom fastslås 

omfattningen för olika examina.
95

 I avhandlingens tredje kapitel, där utbildnings- och 

kursplaner för svensklärarutbildningarna vid tre lärosäten år 2012 undersöks, granskas om 

och i så fall hur dessa föreskrifter påverkat hur svensklärarkonstruktionerna förändrats från 

2009 till 2012. 

   Som framgått av det föregående är den direkta styrningen av svensk lärarutbildning 

begränsad. Propositionerna, de tydligt politiskt fattade styrdokumenten, har redan berörts. 

Utöver de föreskrifter som propositionerna om lärarutbildning inrymmer, finns 

Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100), där lärarutbildningen i 

egenskap av högre utbildning och akademisk professionsutbildning regleras. Eftersom 

nämnda styr- och policydokument på olika sätt påverkar utformningen av lärarutbildningen 

respektive utformningen av kursplaner inom densamma, presenteras kortfattat innehållet i 

de nämnda dokumenten. 

    I Högskoleförordningen (kap. 6, 14-15 §) fastslås att det för en kurs måste finnas en 

kursplan, som anger kursens benämning, nivå (grundnivå eller avancerad nivå), antal 

högskolepoäng, kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna, kursens mål, 

huvudsakliga innehåll, kurslitteratur och övriga läromedel, krav på förkunskaper/särskild 

behörighet, formerna för att bedöma studenternas prestationer, betygsgrader som används, 

eventuell uppdelning av kursen i moment samt begränsning av antal tillfällen för prov och 

praktik. Vidare måste kursplanen ange när kursplanen eller revidering av denna skall börja 

gälla.
96

 Högskoleförordningen anger vidare (kap. 6, 16-17 §) att en utbildningsplan måste 

finnas för ett utbildningsprogram.  

   I Högskoleförordningen Bilaga 2 framgår att lärarexamen är en yrkesexamen, inte en 

generell examen av typen kandidat- eller magisterexamen. Grundlärarexamen ”ges med tre 

inriktningar”, där endast den första – grundlärarexamen inriktad mot arbete i fritidshem – 

klart sägs ligga på grundnivå. Övriga inriktningar – mot arbete i förskoleklass och grund-

skolans årskurs 1-3 respektive grundskolans årskurs 4-6 – avläggs på avancerad nivå.
97

 

Ämneslärarexamen ges med två inriktningar: mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (270 hp) 

respektive mot arbete i gymnasieskolan (300-330 hp). I Bilaga 2 anges omfattning, det vill 

säga poäng och fördelning mellan olika ämnen och olika delar i lärarutbildningen, mål, 

vilken kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 
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förhållningssätt som studenten förväntas uppvisa. Vidare specificeras vad som gäller för det 

självständiga arbete/examensarbete som skall göras.  

   Läsningen av Högskoleförordningen ger anledning till reflektion. Förordningen anger 

tämligen detaljerat strukturen för såväl utbildnings- som kursplaner, det vill säga vilka 

rubriker, vilken typ av information, som måste återfinnas. Däremot säger Högskole-

förordningen ingenting om kursplaners omfattning, exempelvis vad som kan, bör eller skall 

ingå, hur många läranderesultat som får anges, hur dessa bör formuleras, hur former för 

bedömning av studenternas prestationer skall knytas till antal högskolepoäng eller att 

formerna för bedömning av studenters prestationer skall kopplas till ett stipulerat antal 

högskolepoäng. I den mån sådant förekommer i lärosätens kursplaner är det resultatet av 

lokala bestämmelser eller individuella tolkningar av Högskoleförordningen eller 

Bolognadeklarationen.
98

  

     Sammantaget konstaterar jag att Högskoleförordningen å ena sidan ställer upp ett ram-

verk som styr utformningen av kursplaner, i och med att den anger vilken information som 

måste finnas i kursplaner. Å andra sidan är Högskoleförordningen inte detaljerad när det 

gäller innehåll. I den mån Högskoleförordningen anger ett innehåll, sker det i examens-

beskrivningarna i Bilaga 2. Tre huvudområden anges: Kunskap och förståelse, Färdighet 

och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. Under varje rubrik listas ett 

varierande antal punkter. I utredningen En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109 

diskuteras detaljnivån i Högskoleförordningens examensbeskrivningar: 

 

Ju mer detaljerad examensordningen är skriven, desto större styrka har den naturligtvis 

som formellt styrinstrument. I praktiken är denna styrka beroende av graden av 

uppföljning. Examensbeskrivningen för lärarutbildningen skulle i teorin kunna vara hur 

detaljerad som helst även i dag. Det skulle dock särskilja lärarexamen från andra 

yrkesexamina, och dessutom vara svårförenligt med principen om det självständiga 

högskoleväsendet.
99

 

 

Examensordningen är det enda formella verktyget som staten har för att styra innehållet i 

högskoleutbildning, och det är därför förväntat att skrivningar från examensordningen 

återfinns i utbildningsplaner för lärarutbildningen. Samtidigt är examensbeskrivningarna 

inte innehållsmässigt preciserade, utan lärosätena kan principiellt sett välja vad man vill 
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fokusera i sina utbildnings- och kursplaner. Det som lärosäten i utbildnings- och 

kursplanerna för svensklärarutbildningen väljer ut respektive väljer att inte lyfta fram blir 

därmed en positionering. I de fall där de retoriska lärarkonstruktionerna i utbildningsplanen 

och i svenskinriktningarnas kursplaner skiljer sig åt, aktualiseras frågan på vilken nivå och 

utifrån vilka utgångspunkter som de nämnda dokumenten skrivs. Jag återkommer till detta i 

analysen av svensklärarkonstruktioner. 

   Så långt Högskoleförordningen. Högskolelagen definierar i sin tur (kap. 1, 8-9 §) vad som 

avses med de två nivåerna i högskoleutbildning: grundnivå respektive avancerad nivå. 

Högskolelagens formuleringar kring grundnivå respektive avancerad nivå fastslår dock inte 

var gränsen kvantitativt går mellan nivåerna, men i En hållbar lärarutbildning SOU 

2008:109 konstateras att lärarexamens placering på grund- eller avancerad nivå varit 

föremål för en politisk process men utmynnat i en kvantitativ uträkning: ”Till slut 

beslutades under våren 2007 att inriktningarna om 4-5,5 år placerades på avancerad nivå, 

medan de som omfattar 3-3,5 år placerades på grundnivå”.
100

 För denna avhandling är den 

centrala frågan dock hur den kvalitativa nivåskillnad som Högskolelagen anger skrivs fram i 

utbildningsplaner, om den avspeglas i kursplanerna för svensklärarutbildning och om den 

har betydelse för den svenskläraridentitet som konstrueras i lärosätenas styrdokument. Till 

detta återkommer jag i analyskapitlet.  

    

Organisatoriskt spill 
 

Kring utbildnings- och kursplaner vid svenska lärosäten finns, som redan konstaterats, ett 

organisatoriskt ramverk i form av officiella styr- och policydokument. Utöver detta finns ett 

organisatoriskt ramverk av lokal eller inofficiell karaktär. I detta ramverk ingår bland annat 

organisatoriska strukturer på olika lärosäten. I En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109 

skriver utredaren att lärosäten är ”mycket fria att utforma sin organisation”
101

 och att det 

därför inte är möjligt att generellt beskriva lärosätens interna styrning. Högskolelagen 

fastslår att det vid universitet och högskolor måste finnas fakultetsnämnder, och 

lärarutbildningsreformen 2001 stipulerade att det vid varje lärosäte som bedrev 

lärarutbildning måste finnas ett särskilt organ med ansvar för lärarutbildningsfrågor. Det 

sistnämnda fanns i olika former vid lärosäten, då det empiriska materialet för denna 

avhandling insamlades, och hade en mer eller mindre aktiv roll när det gällde hur kursplaner 

och/eller utbildningsplaner antogs eller reviderades. Ifall det särskilda organet vid ett 

lärosäte delegerat antagning och revidering av kursplaner, är det en rimlig slutsats att det 

kan ha fått konsekvenser för den svensklärarkonstruktion som kan urskiljas i lärosätets 

kursplaner; ju kortare beslutsvägar och ju färre inblandade aktörer, desto större sannolikhet 

att den svensklärare som kan konstrueras utifrån lärosätets svenskkursplaner är resultatet av 

enskilda kursplaneförfattares, inte (svensk)lärarutbildningens, diskursiva positionering. Mer 

om detta följer i analyskapitlet. 
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   Det är sällan möjligt att utifrån utbildnings- och kursplaner utröna vilka regler som gäller 

vid ett lärosäte, när det handlar om antagning och revidering av kursplaner och litteratur-

listor. Ännu svårare är det att med säkerhet avgöra i hur hög grad traditioner, gamla 

utbildnings- och läroplaners påverkan (det som kan kallas för avlagrad diskurs) eller 

enskilda individer eller intressenter påverkat. Att helt utesluta att den undervisande lärar-

kårens specialiteter och preferenser, enskilda kursplaneskrivares ideologiska syn eller starka 

intressenter påverkar utbildnings- och kursplaner, lärarutbildningars upplägg eller delar av 

lärarutbildning är inte möjligt. Likaså är det svårt att med säkerhet avgöra hur stor annan 

påverkan varit för ett enskilt lärosätes utformning av lärarutbildningen. Dit hör bland annat 

avnämarnas – kommunernas – roll i lärarutbildningens utformning och genomförande eller 

lärarfackliga förbunds utvärderingar. Klart är dock att lärarutbildningen i och med att den är 

en professionsutbildning inte enbart kan definieras av akademin. Det är därför rimligt att 

anta att skolans styrdokument påverkar lärosätens utformning av lärarutbildningen. Lars 

Brink talar om nedsippring – överföring av resultat, teorier och innehåll i förenklad form – 

från de akademiska ämnena till skolämnena.
102

 I någon mån torde det också finns en 

påverkan i motsatt riktning, från grundskolans och gymnasieskolans styrdokument till de 

akademiska ämnen som ingår i lärarutbildningen. Jag använder det icke vedertagna ordet 

”uppsippring” för att markera att det både är fråga om en hierarki i utbildningsväsendet och 

om påverkan inte enbart från akademin till skolans värld, utan också påverkan från skolans 

värld och samhället till akademin. Till sådan ”uppsippring” hör exempelvis den påverkan 

som grundskolans och gymnasieskolans läro- och svenskkursplaner rimligtvis har på 

svensklärarutbildningen. 

   Vid dokument- och diskursanalys av utbildnings- och kursplaner är det inte möjligt att nå 

kunskap i vilken mån och hur detta lokala, ibland osynliga eller inofficiella organisatoriska 

ramverk eller, om man så vill, organisatoriska spill, påverkat svensklärarutbildningarnas 

utbildnings- och kursplaner. Däremot kan sådan analys av nämnda dokument belysa 

mönster som visar att inofficiella organisatoriska ramverk påverkar och därmed har 

påverkat den svensklärare som kan konstrueras utifrån dokumenten. Ingående kvalitativa 

intervjuer vid samtliga lärosäten kan utgöra ett komplement men inte heller dessa garanterar 

kunskap om samtliga faktorer som påverkat de läraridentiteter som går att urskilja i 

utbildnings- och kursplaner vid ett visst lärosätes svensklärarutbildningar. Icke förty är det 

organisatoriska spillet, liksom de övriga faktorer som här kallats för lärarutbildningens 

organisatoriska ramverk, en del av analysramen för denna avhandling.   

 

Den komplexa kontexten 

 

Lärarutbildning, närmare bestämt svensklärarutbildning, står i fokus för den här 

avhandlingen. Efter att ha fastställt syftet för avhandlingen, samlat in det empiriska 

materialet och påbörjat analysen stod det klart för mig att jag, genom val av syfte och 
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angreppssätt, i någon mån placerat mig och mitt arbete i en gränszon mellan olika 

forskningsfält som alla kan beröra lärarutbildningsforskning. Att befinna sig i en gränszon 

kan vara givande, men det är också en relativt skrämmande upplevelse för den som skall 

skriva in sin avhandling i en forskningskontext. Den självklara frågan blir nämligen: Var 

hör min forskning hemma? Det här föranledde en sökning och inläsning av forskning som 

rör svensk lärarutbildning, och den bild som framträdde målade upp en komplex forsknings-

kontext. I avsnittet som följer presenterar jag först några generella synpunkter på svensk 

lärarutbildningsforskning och därefter ett urval av den forskning som jag fann och som i 

något avseende behandlar frågor som jag redan hade förstått att jag skulle behöva förhålla 

mig till.  

   Ett klarläggande kan vara på sin plats. Jag har inte använt den tidigare forskning som här 

presenteras som teoretisk utgångspunkt. I min analys har jag i några fall jämfört de 

svensklärarkonstruktioner som jag urskilt med de nämnda forskarnas resultat. Svensklärar-

konstruktionerna som urskilts kan knytas till diskurser, och där tidigare forskning kartlagt 

diskurser i högre utbildning i allmänhet och lärarprofession, har jag hänvisat till dessa 

kartläggningar, som presentationer av diskurserna. I det avsnitt där jag redogör för metod 

samt i avhandlingens andra kapitel framgår hur analysen gjorts och hur jag använt den 

tidigare forskningen.  

   Svensk lärarutbildning har, i synnerhet under de senaste årtiondena, fokuserats i ett 

stigande antal doktorsavhandlingar. I den svenska forskningen om, kring eller för lärar-

utbildning urskiljer Karl-Georg Ahlström och Daniel Kallós ett antal huvudlinjer: studier 

som är historiskt orienterade, som fokuserar rekrytering till lärarutbildning eller den 

skolbaserade delen av lärarutbildning, som handlar om lärarfortbildning eller allmänna 

lärarutbildningsfrågor samt effektstudier. Ahlströms och Kallós studie är inte helt ny och 

bygger, av naturliga skäl, på ett tillbakablickande, men de huvudlinjer som urskiljs indikerar 

att lärarutbildningsforskning som syftar till att göra jämförelser kan behöva beakta ett flertal 

faktorer: historiskt och organisatoriskt betingade ramfaktorer, socioekonomiska och socio-

kulturella faktorer som påverkar rekrytering till och därmed potentiellt utformningen och 

genomförandet av lärarutbildningen, det faktum att svensk lärarutbildning innefattar 

paradoxen gemensamma värderingar och konsensus kontra professionell lärare som 

självständigt utövar sitt yrke, glidningen mellan professionsutbildning och akademisk 

utbildning och paradigm inom lärarutbildningen.
103

 Ett antal av de faktorer som Ahlström 

och Kallós pekar ut – exempelvis historiskt och organisatoriskt betingade ramfaktorer – 

tillhör sådant som utgör bakgrund i min undersökning av svensklärarkonstruktion. 

   Owe Lindberg konstaterar att gemensamma orienterings- och referenspunkterna är få för 

forskning som berör lärarutbildning: ”Avhandlingarna närmar sig sina forskningsfrågor om 

lärarutbildning från olika utgångspunkter och från utgångspunkter som i hög utsträckning är 
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fastlagda någon annanstans än i forskningsfältet lärarutbildning”.
104

 I den mån lärar-

utbildning utgör ett forskningsfält är det, menar Lindberg, splittrat och kännetecknas av 

bristfällig intern kommunikation, och forskning som berör lärarutbildning fungerar snarare 

som parallella monologer än som samtal.  

   De ovannämnda studierna visar på olika sätt att kategorisera den forskning om, kring eller 

för lärarutbildning som har bedrivits. Inger Erixon Arreman visar i sin doktorsavhandling på 

ytterligare sätt, när hon utifrån fem internationella tidskrifter med fokus på lärarutbildning 

identifierar huvudområden för lärarutbildningsforskning: reformer och policyfrågor, lärares 

professionalitet, lärarutbildning med inriktning mot undervisning av yngre elever, 

undervisningsmetoder i matematik, naturvetenskap och data samt forskning om lärar-

utbildning och lärarutbildare.
105

 Precis som de huvudlinjer och kategorier som Ahlström och 

Kallós respektive Lindberg urskiljer, kan Erixon Arremans huvudteman ses som beprövade 

forskningsområden för lärarutbildning. För mig indikerar de olika huvudlinjer, kategorier 

och teman som dessa forskare beskriver, att lärarutbildningsforskning inte kan reduceras till 

ett enhetligt och någorlunda enkelt forskningsfält utan att det måste ta sina utgångspunkter i 

flera forskningsfält och att lärarutbildningsforskning därmed sammantaget varken är fråga 

om enbart parallella monologer eller om samtal utan om en komplex kontext. 

    Min avhandling fokuserar en specifik lärarutbildningsdimension: svensklärarutbildning. 

Denna dimension berör flera forskningsfält: svenska med didaktisk inriktning, pedagogik, 

diskursanalys, läroplansteori, professionsteori och organisationsteori. Ambitionen med 

presentationen som följer är inte att åskådliggöra all forskning inom dessa fält, utan jag har 

valt att ge exempel på doktorsavhandlingar med utgångspunkt i eller med anknytning till de 

flesta av de nämnda forskningsfälten. 

    I Catharina Anderssons doktorsavhandling i pedagogik, Läras för skolan eller skolas att 

lära: tankemodeller i lärarutbildning, från 1995 presenteras och diskuteras fyra lärar-

paradigm vilka konstruerats utifrån paradigmteori och empiriska studier. Anderssons 

empiriska studier omfattar analyser av offentliga dokument från 1980-talet kring lärar-

utbildning samt analyser av kursplaner från och intervjuer gjorda vid fyra utvalda universitet 

och högskolor. De lärarparadigm som hon konstruerar benämner hon det traditionellt yrkes-

inriktade paradigmet, det progressiva, kritisk-sociala paradigmet, det akademiska 

paradigmet respektive det personlighetsutvecklande paradigmet.
106

  

   Fyra amerikanska forskares analyser och beskrivningar av lärarutbildning är centrala i 

Anderssons teoretiska referensram: Joyce, Zeichner, Doyle och Feiman-Nemser. De fem 

lärarparadigm som Walter Doyle urskilt – the Good Employee, the Junior Professor, the 

Fully Functioning Person, the Innovator respektive the Reflective Professional – fokuserar 

                                                 
104

 Owe Lindberg, Samtal eller parallella monologer? Svenska avhandlingar om lärarutbildning perioden 

1953-2000. I: Pedagogisk forskning i Sverige 2003, årg. 8, nr 3, s. 158-188 (s. 171). 
105

 Inger Erixon Arreman, Att rubba föreställningar och bryta traditioner: forskningsutveckling, makt och 

förändring i svensk lärarutbildning. Umeå: Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå 

universitet, 2005. 
106

 Catharina Andersson, Läras för skolan eller skolas att lära: tankemodeller i lärarutbildning. Uppsala: 

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, 1995, s. 71-75. 



31 

 

olika aspekter av lärarutbildning. Paradigmet the Good Employee betonar socialiseringen in 

i en befintlig lärarpraktik, medan paradigmet the Junior Professor fokuserar ämnes-

kunskaper och menar att ”an apprenticeship with a skilled teacher is sufficient to learn how 

to teach”.
107

 Paradigmen The Fully Functioning Person, the Innovator respektive The 

Reflective Professional betonar i sin tur personlighetsutveckling, lärarutbildning som en 

källa till förnyelse och innovation för skolan respektive skapandet av reflekterande 

praktiker. Doyles paradigm återkommer i Marie Jedemarks doktorsavhandling, Lärar-

utbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lärarutbildares olika sätt att 

praktisera sitt professionella uppdrag, från 2007. Fokus för Jedemarks avhandling är det 

professionskunnande som högskoleförlagd utbildning ger blivande lärare möjlighet att 

utveckla. För att belysa detta diskuteras de två utbildningstraditioner vilka präglat svensk 

lärarutbildning. Den första är den så kallade seminarietraditionen som byggde ”på principen 

om modellinlärning, där den blivande läraren drillades i ett begränsat lärostoff som skulle ge 

den blivande läraren vissa givna kunskaper, färdigheter och värderingar”.
108

 Den andra är 

den så kallade läroverkstraditionen där uppfattningen om lärarkompetens ”bestämdes […] 

utifrån ett universitetsperspektiv”
109

 och där ämneskunskaper betraktades som liktydigt med 

lärarkompetens. I min analys diskuterar jag det inflytande som dessa utbildningstraditioner 

kan ha haft på de svensklärarkonstruktioner som jag urskiljer i mitt empiriska material. 

   Anderssons och Jedemarks avhandlingar har fokus på lärarutbildning. Kerstin Bergöös 

doktorsavhandling i Svenska med didaktisk inriktning, Vilket svenskämne? Grundskolans 

svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv, från 2005 handlar om svenskämnet i lärar-

utbildning. Bergöö diskuterar de politiska slutsatser som dragits utifrån Högskoleverkets 

granskning av den lärarutbildning som infördes 2001. ”Lärarutbildningen är för fri, för bred, 

för kravlös och svarar dåligt mot förskolans och skolans behov. Lärarutbildningar för yngre 

och äldre elever är olika till sin karaktär och bör därför skiljas åt”
110

, sammanfattar Bergöö 

de politiska slutsatserna och, som det visar sig, intentionerna, eftersom detta senare 

återkommer i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89. Bergöö 

tar också upp två diskurser i debatten om svenskämne och lärarutbildning: en förfalls- och 

restaureringsdiskurs respektive en didaktisk utmaningsdiskurs. Av de här nämnda 

avhandlingarna var Bergöös avhandling den enda som jag hade läst innan analysen av det 

empiriska materialet påbörjades, men vid omläsningen fick jag anledning att ställa mig 

frågan om jag i det empiriska materialet borde ha kunnat se spår av de två nämnda 

diskurserna. I kapitel 4 diskuterar jag detta. 

   Matilda Wiklunds, Ulf Lundströms och Ingrid Unemar Östs doktorsavhandlingar berör 

alla diskurs. I Wiklunds doktorsavhandling, Kunskapens fanbärare: den goda läraren som 
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diskursiv konstruktion på en mediearena, från 2006 står utbildningsdebatten i Dagens 

Nyheter under 1990-talet i fokus. Wiklund analyserar den liberala och mediala diskursen 

kring den goda läraren. Även Lundströms avhandling, Gymnasielärare – perspektiv på 

lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet, från 2007 behandlar professions-

diskurs, med betoning på lärarprofession, men i hans avhandling fokuseras gymnasielärares 

uppfattning om och utformning av sin yrkesutveckling. I Ingrid Unemar Östs doktors-

avhandling analyseras och diskuteras diskurser kring högre utbildning i Sverige under 

perioden 1992-2007. Avhandlingens syfte är att analysera vilka skilda diskurser om den 

högre utbildningens syften och mål som artikuleras och reartikuleras under den angivna 

perioden, att analysera hur subjektet student positioneras och att diskutera hegemoniska 

tendenser inom den svenska utbildningspolitiken under perioden. Materialet som ligger till 

grund för analyserna utgörs av departementsutredningar, propositioner, statliga offentliga 

utredningar samt EU-deklarationer från Bolognaprocessen. Det handlar, med andra ord, om 

auktoritativa texter som, enligt henne, ofta är ”resultat av kompromisser”.
111

 Dessa texter 

bidrar till de fyra diskurser som hon undersökt och konstruerat: en klassisk akademisk 

diskurs, en globaliseringsdiskurs, en demokratidiskurs samt en identitetsdiskurs. 

    Styrning av högre utbildning står i centrum hos Anna Bjuremark. Den statliga styrningen 

sker genom politik och reformer, och den sker genom direkt-, regel-, ram- eller målstyrning. 

Den utövas på såväl forsknings- som grundutbildningsnivå och omfattar finansiering, 

organisation och kontroll. Akademins eget traditionella, kollektiva beslutssystem är lika 

viktigt för hennes syfte att ”analysera den roll som kunskap spelar och vilka antaganden 

som görs om de akademiska subjekt som ska styras”.
112

 Min analys riktar i stället intresset 

mot den subjektsposition som subjektet – i mitt fall svenskläraren – retoriskt intar i 

konstruktionerna som bygger på olika diskurser. 

    Styrning står också i fokus hos Elisabet Hedlund, som baserar sin studie på dokument 

med syfte att förändra styrning av lärarutbildning, dokument som granskar och utvärderar 

lärarutbildning samt texter från lärar- och utbildningskollektivet. Syftet är att belysa 

subjektskonstruktioner och tekniker för styrning. Hedlund drar slutsatsen att styrning av 

skola och utbildning handlar om ”hur individen kan formas och påverkas och hur individen 

kan eller bör bruka sig själv och sin kapacitet för att välja att vara det ′rätta′”.
113

  

   Så vilka perspektiv var det jag funnit att jag måste förhålla mig till, och vilka 

gemensamma beröringspunkter fann jag med forskning som tar sin utgångspunkt i svenska 

med didaktisk inriktning, pedagogik, diskursanalys, läroplansteori och professionsteori samt 

organisationsteori?
114

 Jag fann att jag, precis som jag fann att Bergöö gjorde, måste 

diskutera diskurs bakom svensklärarutbildningarnas kursplaner och att jag, där mitt material 
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indikerar en konstruktion av en annan ämnesdidaktik, exempelvis matematikdidaktik, vid 

sidan av svenskämnet, skulle behöva diskutera vilken betydelse det kan tänkas ha för de 

svensklärarkonstruktioner som kan urskiljas i materialet.   

   Tidigt i analysen av det empiriska materialet kunde jag se att det skulle bli nödvändigt att 

beakta hur olika utbildningstraditioner kan ha påverkat de svensklärarkonstruktioner som 

jag kunde urskilja i mitt material. Där fann jag beröringspunkter med Anderssons och 

Jedemarks forskning, som tar sin utgångspunkt i pedagogik och utbildningshistoria. 

   Det stod också tidigt klart för mig att ett diskursanalytiskt angreppssätt behövdes för att 

ringa in de svensklärarkonstruktioner som kunde urskiljas i mitt empiriska material. 

Diskursanalytiskt orienterat material gav mig viktiga analysredskap som behövdes för att 

formulera de svensklärarkonstruktioner jag funnit i mitt empiriska material. Och eftersom 

diskurser tillkommit i en kontext har jag funnit att min avhandling också har 

beröringspunkter med den forskning som tar sin utgångspunkt i styrningsteori och som i 

detta avsnitt exemplifierats med Bjuremark och Hedlund. 

   Som tidigare sagts finns det ingen ambition att med ovanstående exempel på forskning 

om, kring och för lärarutbildning ge en heltäckande bild av lärarutbildningsforskning. 

Däremot, menar jag, belyser de här redovisade exemplen Lindbergs slutsats att svensk 

lärarutbildning tar sin utgångspunkt i olika forskningsfält. Jag ser att de parallella 

monologerna, som olika utgångspunkter enligt Lindberg leder till, potentiellt sett utgör en 

minst lika god, om inte bättre, bas för ett dialogiskt samtal om lärarutbildning. Som jag ser 

det speglar olika forskningsfält, utgångspunkter, synvinklar, huvudlinjer, kategorier och 

teman tillsammans den komplexa kontext som lärarutbildning av idag är ett resultat av och 

omfattar. Att ge sig i kast med lärarutbildningsforskning innebär alltså att närma sig en 

komplex kontext, där många forskningsfält och många röster gör anspråk på att etablera sig 

och höras. Det är att befinna sig i en gränszon. I den gränszonen hör den här avhandlingen 

hemma. 
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Visioner och konstruktioner  
 

 
Allmänt om analyskapitlet 
 

I kapitlet som följer presenteras, analyseras, diskuteras och problematiseras ett antal, mer 

eller mindre utpräglade svensklärarkonstruktioner, vilka kan urskiljas i det empiriska 

materialet, det vill säga lärosätens utbildnings- och kursplaner för svensklärarutbildning. En 

utgångspunkt för analysen är att en textanalys som kombinerar dokument- och diskurs-

analys kan synliggöra gruppidentiteter, i detta fall svensklärarkonstruktioner, som 

representeras och positioneras i de nämnda dokumenten. Konstruktionerna exkluderar inte 

med nödvändighet varandra utan kan överlappa, och varje konstruktion skulle i texten 

kunna modifieras: ”med viss betoning på” eller, ibland, ”till övervägande del”. Det går 

nämligen inte att urskilja objektiva konstruktioner. Det är fråga om konstruktioner, vilka 

urskilts av mig i utbildnings- och kursplaner i svensklärarutbildningarna. Det har inte varit 

en målsättning att isolera renodlade svensklärarkonstruktioner utan att analysera 

konstruktioner som uttryck för spelet mellan diskurserna i den av mig valda 

diskursordningen, det vill säga svensklärarutbildningen, sådan den retoriskt konstrueras i 

utbildnings- och kursplaner.  

   Innan svensklärarkonstruktionerna behandlas vill jag också påminna om hur kursplanerna 

analyserats, nämligen med en metod som kombinerar dokument- och diskursanalys. Inom 

ramen för varje konstruktion finns en kort redogörelse för resonemanget bakom gräns-

dragningar, eftersom en rimlig avgränsning av diskurser är nödvändig. I dokumentanalysen 

fokuseras följande: 

 

 Mål för lärarutbildningen: Vilka mål återfinns och framhålls i utbildnings- och 

kursplaner för svensklärarutbildningen? Är det Högskolelagens generella mål för högre 

utbildning? Är det fråga om mål som återfinns i Högskoleförordningens examens-

beskrivningar? Anges lokala mål för lärosätets lärarutbildning? Hur ser i så fall dessa 

lokala mål ut i förhållande till målen i examensbeskrivningarna? Hur positionerar sig 

lärosätets allmänna lärarkonstruktion gentemot den svensklärarkonstruktion eller de 

svensklärarkonstruktioner som kan urskiljas i det empiriska materialet från lärosätet?  

 Inriktningens namn: Vilket namn har svensklärarinriktningen? Stärker inriktnings-

namnet den svensklärarkonstruktion som urskilts i det empiriska materialet från 

lärosätet? Om svaret är nej – återfinns i det empiriska materialet tänkbara förklaringar till 

diskrepansen? 

 Kursernas namn: Vad heter inriktningskurserna? Vad betonas i kursnamnen? Stärker 

namnen den svensklärarkonstruktion som urskilts i det empiriska materialet? Om svaret 

är nej – återfinns i det empiriska materialet tänkbara förklaringar till diskrepansen? 

 Eventuella delkursers namn: Vad heter inriktningskurserna? Vad betonas i delkurs-

namnen? Stärker namnen den svensklärarkonstruktion som urskilts i det empiriska 
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materialet? Om svaret är nej – erbjuder det empiriska materialet tänkbara förklaringar till 

diskrepansen? 

 Ämne eller huvudområde: Vilka ämnen eller huvudområden anges? Hur ser relationen 

ut mellan ämnen/huvudområden och den svensklärarkonstruktion eller de svensklärar-

konstruktioner som kan urskiljas?  

 Omfattning: Vad kan eller bör noteras och diskuteras beträffande inriktningars 

omfattning, fördelning mellan olika ämnen eller huvudområden, valmöjligheter, etc.?  

 Datum för fastställande eller datum för senaste revidering: När fastställdes eller 

reviderades de analyserade utbildnings- och kursplanerna? Kan detta ha någon bäring på 

innehållet i nämnda dokument? 

 Läranderesultat: Är läranderesultaten formulerade som övergripande mål eller rör de 

detaljnivå? Vilka förväntade läranderesultat anges i svensklärarutbildningarnas 

kursplaner? Hur är dessa resultat formulerade, hur många är de och hur ser fördelning ut 

i förhållande till de svensklärarkonstruktioner som urskiljs?  

 Eventuella noteringar som rör föreskrivna former för genomförande och 

examination (och som kan vara av intresse för svensklärarkonstruktionerna) Vilken 

examinationsform har valts, och hur förhåller sig den valda examinationsformen till 

konstruktionen?  

 Eventuell litteraturlista: Hur ser litteraturlistan ut i en kurs eller delkurs, i förhållande 

till svensklärarkonstruktionen i inriktningen, en del av inriktningen eller i den aktuella 

kursen? Hur ser relationen ut mellan kurslitteratur och de svensklärarkonstruktioner som 

kan urskiljas?  

 

Jag har valt att i analysen ge vissa av ovanstående punkter större utrymme än andra. Dit hör 

bland annat förväntade läranderesultat, vilka ges större utrymme i presentationen, analysen 

och diskussionen av exemplen än ämnes- eller huvudområdesbeteckningen. Anledningen 

därtill är att det finns en större variation när det gäller formulering av och innehåll i 

läranderesultat än när det, exempelvis, gäller angivna ämnen eller huvudområden i 

svensklärarutbildningarna. Därmed finns, potentiellt, en större sannolikhet att ett urval har 

gjorts och att formuleringen av läranderesultat är resultatet av en positionering. Därmed 

bidrar de förväntade läranderesultaten med mer underlag till konstruktionerna än vad 

ämnes- eller huvudområdesbeteckningen gör.
115

 Andra punkter ägnas mindre uppmärksam-

het, eftersom de endast undantagsvis bidrar med underlag som stärker eller ifrågasätter 

konstruktionerna. Ett sådant exempel är punkten som innehåller examinationsformer. Val av 

examinationsformer kan vara eller inte vara i linje med en viss svensklärarkonstruktion, och 

i enstaka exempel kommenteras detta. Man kan exempelvis föreställa sig att man i en 

kursplan där en samverkansinriktad svensklärarkonstruktion är urskiljbar skulle se detta 

återspeglas i val av examinationsformer, alltså ett val där också examinationsformerna är 

inriktade på samverkan. I flera av exemplen är det dock inte möjligt att utifrån det empiriska 
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materialet avgöra angivna examinationsformers relation till konstruktionerna. Detta gäller i 

synnerhet då kursplaner inte preciserar annat än att ett visst innehåll examineras genom 

”muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter”.
116

  

   I analysen ägnas också uppmärksamhet åt val av formuleringar och ord. Hur uttrycks syfte 

och mål för en utbildning, en kurs eller en delkurs? Vilken utbildningsvision, både för den 

aktuella svensklärarutbildningen och för den blivande läraren, kan urskiljas, och hur 

formuleras den? Det här kan tyckas vara en vanlig retorikanalys, men diskurs är, som 

tidigare sagts, uttryck för maktstrukturer, vilket skiljer diskurs från retorik.
117

 Diskursanalys 

handlar om att se hur språket skapar och legitimerar representationer av verkligheten, inte 

om att analysera en ”sann” verklighet. I diskussionen av exemplen kan diskursanalytiska 

begrepp användas. Dessa begrepp finns utförligare definierade i avhandlingens första del, i 

avsnittet Ett teoretiskt ramverk.  

 

Allmänt om konstruktionerna 

 

Varje konstruktion presenteras först översiktligt. Eftersom jag väljer att betrakta 

Högskolelagens allmänna mål och målen i Högskoleförordningens examensbeskrivningar 

som motsvarigheterna till läroplanskod och determinanter
118

, knyter jag de moment som 

bygger upp svensklärarkonstruktionen till eventuella mål i Högskolelagen och Högskole-

förordningen. Därefter görs en dokumentanalys enligt den tidigare redovisade modellen och 

en diskursanalys med fokus på nodalpunkt och moment, även om jag i analyserna i olika 

hög grad också använder fler av de begrepp som presenterades i avhandlingens första 

kapitel. Efter presentationen, underbyggd med hänvisningar till utbildnings- och kursplaner, 

presenteras några exempel mer ingående.  

   De svensklärarkonstruktioner som urskilts utifrån den valda diskursordningen uppvisar 

olikheter vad beträffar frekvens, förankring i nationellt övergripande styrdokument för 

högskoleutbildning samt form. Vissa konstruktioner förekommer oftare än andra i det 

empiriska materialet. I analysen av respektive svensklärarkonstruktion gör jag utsagor om 

frekvens, men utsagorna är allmänt hållna: ”vanligt”, ”relativt vanligt”, ”enstaka fall”, etc. 

Någon gång preciseras frekvensen.  Med tanke på att det empiriska materialet inte är 

komplett – det innehåller inte samtliga kursplaner som 2009 ingick i svensklärar-

utbildningarna – vore angivelser av antal ändå osäkra. Några av konstruktionerna anknyter 

tydligt till allmänna mål för högre utbildning eller till examensbeskrivningarna för lärare i 

grundskolan och för ämneslärare. En av konstruktionerna kan uppfattas vara en fortsättning 

på en tradition i svensk lärarutbildning, alternativt vara en anpassning till en utbildnings-

politisk målsättning. Slutligen kan en av konstruktionerna uppfattas vara pragmatisk. 

   En viss konstruktion kan positionera sig i kontrast till en annan konstruktion. Den kan ge 

intryck av att vara en medvetet formulerad gemensam vision eller målsättning för ett 
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lärosätes eller en del av lärosätets svensklärarutbildningar. En konstruktion är lättare att 

urskilja, om den tydligt avviker från andra konstruktionerna. Slutligen kan en konstruktion 

förefalla inrymma flera, alla eller ingen av de övriga konstruktionerna. Sex svensklärar-

konstruktioner som urskilts i det empiriska materialet behandlas, utan att något som helst 

hierarkiskt perspektiv anlagts: den akademiska svenskläraren, den professionsinriktade 

svenskläraren, den demokratiska svenskläraren, den flerkulturellt inriktade svenskläraren, 

den väljande och valbara svenskläraren samt den funktionella svenskläraren. 

   Varför just dessa svensklärarkonstruktioner? Vad gjorde just dessa kategorier möjliga och 

relevanta? Kategorisering är en nödvändig och socialt konstruerad och därmed alltid 

godtycklig process. I kategorisering ligger det verklighetsskapande och de kulturella 

försanthållanden som forskaren gör.
119

 Vilket verklighetsskapande och vilka kulturella 

försanthållanden låg bakom mina svensklärarkonstruktioner? 

   Två konstruktioner, den akademiska respektive den professionsinriktade svenskläraren, 

var tämligen förväntade då lärarutbildning, enligt regeringspropositionen, är en akademisk 

professionsutbildning.
120

 Vissa konstruktioner var lättare att urskilja än andra, eftersom 

tidigare forskning kring lärarutbildning riktat uppmärksamhet på särskilda aspekter av lärar-

uppdraget och de därmed åtföljande diskursiva markörerna. En sådan diskurs rör 

demokratisk värdegrund. I såväl nationella som lokala styrdokument för lärarutbildning 

används språkliga markörer som indikerar en sådan konstruktion. Diskursiva mönster som 

kunde urskiljas vid flera lärosäten, bidrog också till att jag urskilde en konstruktion.  

   Den väljande och valbara läraren var en relativt oväntad konstruktion för mig, vilket 

berodde på min förförståelse av arbete med lärarutbildning. Vid det lärosäte där jag arbetat 

som lärarutbildare har studenterna vid svensklärarinriktningarna läst obligatoriska kurs-

paket. Följaktligen övervägde jag inte möjligheten att i svensklärarutbildningar tillåta 

valfrihet, trots att jag i min egen lärarutbildning fick välja mellan en språklig och en litterär 

inriktning under en del av svenskstudierna. Sammantaget konstaterar jag att svensklärar-

konstruktionerna som urskildes var mer eller mindre tydliga, återkommande, förväntade 

eller oväntade. Det är däremot inte möjligt att utifrån det empiriska materialet avgöra 

huruvida en konstruktion i ett visst lärosätes svensklärarutbildning är eller inte är en 

medvetet formulerad, gemensam vision och målsättning för ett lärosätes eller en del av 

lärosätets svensklärarutbildningar. Det är inte heller syftet för denna avhandling. 

   För varje konstruktion i detta kapitel har exempel valts ur det empiriska materialet. 

Utgångspunkten är att exemplen så tydligt som möjligt skall illustrera konstruktionen. Detta 

innebär att ett urval gjorts och att andra exempel valts bort. I den mån det empiriska 

materialet innehållit flera exempel, som jag bedömt likvärdiga vad tydlighet anbelangar, har 

ett slumpmässigt urval gjorts. Urvalet av exempel ur det empiriska materialet är i båda 

fallen mitt. 

   De behandlade konstruktionerna kan genomsyra hela svensklärarutbildningen vid ett visst 

lärosäte. Vanligare är dock att en del av en svensklärarutbildning eller en viss typ av kurser 
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inom utbildningen i högre eller lägre grad färgas av den aktuella diskursen. Analysen och 

diskussionen av svensklärarkonstruktionerna skall därför inte ses som en karakteristik av ett 

visst lärosätes svensklärarutbildning, inte minst med tanke på att analysen av kursplaner 

från ett lärosäte mycket väl kan visa på fler än en svensklärarkonstruktion inom och mellan 

svensklärarutbildningarna på ett lärosäte. Detta diskuteras i exempelvis avsnittet om den 

demokratiska svenskläraren.  

   Syftet med den här avhandlingen är att analysera den svensklärare som konstrueras i 

utbildnings- och kursplanerna för svensklärarutbildningar i den förnyade lärarutbildningen 

från 2001, med revideringar och förändringar så som de förelåg under 2009. Det är alltså de 

svensklärarkonstruktioner som jag urskiljer i mitt empiriska material som är mitt fokus. 

Diskurserna som, i olika hög grad, kan kopplas till mina konstruktioner är betydelsefulla, 

men svensklärarkonstruktioner innehåller mer än diskurs. En svensklärarkonstruktion 

kännetecknas av en diskursiv positionering, men inbegriper också andra beståndsdelar. En 

del av dessa beståndsdelar är resultatet av andra diskursiva praktiker och positioneringar, 

men inte heller dessa praktiker och positioneringar utgör fokus för min analys.    

 

                                    
Figur 1. I figuren visas relationen mellan svensklärarkonstruktion och diskurs samt övrigt ramverk.  

 

Ovanstående figur illustrerar hur jag ser på relationen mellan svensklärarkonstruktioner och 

diskurs samt övrigt ramverk. Svensklärarkonstruktioner i lärarutbildningarnas utbildnings- 

och kursplaner står i centrum för min analys. En konstruktion inrymmer och är resultat av 

diskurs, konstitutionella och organisatoriska ramar,
121

 organisatoriskt spill, samhällskontext 

och traditioner. Jag belyser och diskuterar hur dessa faktorer påverkar svensklärar-

konstruktioner, men min intention är inte att avgöra vad som är viktigast för en viss 

svensklärarkonstruktion eller för svensklärarkonstruktionerna i allmänhet.  
 

Kapitlets disposition 

 

Slutligen något om dispositionen av återstoden av detta kapitel. Närmast följer de 

svensklärarkonstruktioner som jag urskilt i det empiriska materialet. Jag har inte anlagt ett 

hierarkiskt perspektiv i fråga om den ordningsföljd i vilken konstruktionerna presenteras, 
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utan de presenteras, exemplifieras, diskuteras och sammanfattas var för sig och i kapitlet 

behandlas konstruktionerna i en tämligen slumpmässig följd.  

 

Den akademiska svenskläraren 
 

Den första konstruktion som urskilts i det empiriska materialet kallar jag för den 

akademiska svenskläraren. Benämningen är vald för att visa att konstruktionen anknyter till 

en akademisk diskurs, vilken lägger tonvikt på akademiska ideal. Där jag genom diskurs-

analys av kursplaners innehållsbeskrivningar och, framför allt, förväntade läranderesultat 

urskiljer att vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt är centrala mål, konstruerar jag den 

akademiska svenskläraren. Central för konstruktionen är den positionering som kan 

urskiljas och som i min analys framför allt anknyter till den akademiska diskursens nodal-

punkt, det vill säga klassiska akademiska ideal, till dess moment, som är akademisk frihet, 

forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt, samt till dess subjekts-

positionering, det rationella subjektet.
122

 Central för konstruktionen är också hur dokument-

analysen positionerar konstruktionen; i min analys avspeglas akademiska ideal som 

forskningsanknytning, vetenskaplighet, kritiskt tänkande och självständighet i förväntade 

läranderesultat, litteratururval och, i någon mån, examinationsuppgifter. 

   Lärarutbildning är en akademisk professionsutbildning, det vill säga en utbildning som 

”vilar på vetenskaplig grund och ger studenterna ’förmåga att göra självständiga och 

kritiska bedömningar’”.
123

 Med detta som utgångspunkt är det rimligt att anta att denna 

akademiska grund formuleras i utbildnings- och kursplanerna i det empiriska materialet. Så 

sker också. I avsikt att visa hur respektive dokumenttyp formulerar den akademiska 

aspekten, fokuseras först utbildningsplanerna och därefter på ett generellt plan kurs-

planerna. Detta följs av två exempel, som mer ingående belyser konstruktionen. 

   I Högskolelagen anges att universitets- och högskoleutbildning bland annat skall utveckla 

studenternas förmåga att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”
124

 samt förmåga 

till kritiskt tänkande och självständighet. Dessa generella akademiska mål återges som 

citat
125

 eller i form av referat
126

 i många utbildningsplaner i det empiriska materialet. I några 

utbildningsplaner hänvisas till Högskolelagens allmänna mål för utbildning utan citat eller 
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referat.
127

 I ytterst få utbildningsplaner görs ingen explicit hänvisning till Högskolelagens 

allmänna mål.
128

  

   Att utbildningsplaner, som gäller för svensklärarutbildningar, återger eller hänvisar till 

generella akademiska mål är genomgående i det empiriska materialet. Det kan tolkas på två 

sätt. För det första kan det ses som en nödvändighet; det enskilda lärosätet kan inte retoriskt 

åsidosätta Högskolelagens mål. För det andra kan det ses som en bekräftelse av de 

akademiska målen; det enskilda lärosätet vill inte retoriskt åsidosätta Högskolelagens mål 

utan positionera utbildningsplanerna i en viss utbildningstradition och kunskapssyn. Båda 

tolkningarna är rimliga och utesluter inte varandra.  

   Att Högskolelagens generella akademiska mål kommenteras i utbildningsplanerna är dock 

inte lika vanligt. I några av utbildningsplanerna i det empiriska materialet förekommer det 

dock. I exemplet som följer är texten hämtad från utbildningsplanens avsnitt om under-

visningen i utbildningen: 

 

För att kunna bygga på en vetenskaplig grund och ett vetenskapligt förhållningssätt måste 

utbildningen genomgående knyta an till exempel på aktuell forskning och skapa en 

positiv attityd till forskningsverksamhet. Varje kurs bör innehålla moment, baserade på 

moderna vetenskapliga rön och aktuell debatt. Det är väsentligt att studenterna uppmärk-

sammas på och ges träning i kritisk värdering av såväl problemformuleringar och 

undersökningsmetoder som resultat. Ett viktigt mål är att skapa förståelse för att skilda 

problem inom olika områden kräver olika ansatser och metoder. Den egna kompetensen 

att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete skall successivt byggas upp under 

utbildningen genom återkommande vetenskapliga teori- och metodmoment samt genom 

en särskild vetenskaplig metodkurs.
129

 

 

Det ovanstående citatet anger vad den aktuella lärarutbildningens undervisning måste åstad-

komma, vad den bör innehålla, och hur detta skall göras. I utbildningsplaner är det lärosätets 

författare som tolkar vilka konsekvenser Högskolelagens allmänna mål får, vilket innebär 

att positioneringen i den akademiska diskursen i första hand blir intern, alltså gentemot dem 

som skriver kursplaner och undervisar i lärarutbildningen på det egna lärosätet. I andra hand 

är det en extern positionering, gentemot studenter och externa läsare av utbildningsplanen. 

   Utbildningsplanstext som uttolkar Högskolelagens allmänna akademiska mål kan också 

formuleras som en vision, vilket följande exempel illustrerar: 

 

Att lärarutbildningen är akademisk innebär […] att innehållet i utbildningen bygger på 

forskningsresultat och pågående forskning samt att undervisande lärare har en 

kontinuerlig kontakt med det egna forskningsområdet. Studenterna övar sig i ett kritiskt 

förhållningssätt och i att använda olika forskningsmetoder under utbildningens gång. 
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Vidare förvärvar studenterna kvalificerade ämneskunskaper som innehåller både bredd 

och djup. Ämnesstudierna ska vara yrkesinriktade, vilket innebär att det akademiska 

ämnet på ett aktivt sätt kopplas till frågor om undervisningsinnehållets historia, om 

kunskapsbildning och kunskapsteori, stoffurval och strukturering av kunskap, samband 

mellan innehåll, lärande och undervisningsformer samt dokumentation och analys av 

barns, ungdomars och vuxnas kunskap och utveckling. Inom utbildningen genomför den 

studerande också minst en större forskningsuppgift i form av ett självständigt, 

yrkesrelevant arbete (examensarbete). Utbildningen skapar på så sätt möjlighet för de 

studerande att själva söka sig vidare mot forskning och forskarutbildning.
130

  
 

Den citerade texten är hämtad ur den aktuella utbildningsplanens avsnitt om lärar-

programmens lokala mål. Formuleringarna anger vad det vetenskapliga förhållningssättet 

innebär, inte vad det måste innebära samt vad undervisande lärare och studenter gör, inte 

vad de skall göra. I och med att texten bara innehåller en formulering som är explicit 

föreskrivande – den att ämnesstudierna ”ska vara yrkesinriktade”
131

 – kan texten uppfattas 

som mindre normerande och mer visionär än en text som anger vad som måste göras, vad 

svensklärarutbildningen bör innehålla eller hur det vetenskapligt-kritiska förhållningssättet 

skall ta sig uttryck i utbildningen. Formuleringen att ämnesstudierna skall vara 

yrkesinriktade är den enda som är explicit normerande, men texten är i sak inte olik texten i 

närmast föregående exempel. Också här anges vad som skall göras och hur. Skillnaden 

ligger främst på det retoriska planet, i valet av uttryckssätt, inte i de exemplifierade 

lärosätenas förhållningssätt gentemot Högskolelagens allmänna mål.   

   Det är dock möjligt att argumentera för tolkningen att det finns en viss skillnad i 

positionering i de två exemplen på utbildningsplanstext om Högskolelagens allmänna 

akademiska mål. Om det första exemplet är att betrakta som ett uttryck för en intern 

positionering gentemot kursplaneförfattare och undervisande lärare, kan det andra exemplet 

ses som ett uttryck för en positionering i en löftesdiskurs inom den akademiska diskursen, 

riktad gentemot studenter och externa läsare av utbildningsplanen. I det andra exemplet 

utlovar utbildningsplanen undervisande lärare med en kontinuerlig anknytning – även om 

det inte preciseras vad som avses med ”kontinuerlig” eller ”anknytning” – till respektive 

forskningsområde. Lärosätet (genom utbildningsplanens författare) garanterar att 

studenterna övar sig i ett kritiskt förhållningssätt, använder olika forskningsmetoder samt 

förvärvar breda och djupa – även om inte heller det preciseras – ämneskunskaper. Det är 

möjligt att denna positionering är ett resultat av en intern pedagogisk diskussion och 

uttolkning av vad som menas med en akademisk professionsutbildning, men det går inte att 

avgöra utifrån det empiriska materialet.  

   En slutsats som emellertid är möjlig att dra är att förekomsten av kommentarer, oavsett 

om dessa till formen är deskriptiva eller normativa, till Högskolelagens allmänna mål, 

positionerar utbildningsplanerna i detta avseende i den akademiska diskursen. Det går dock 

inte att utifrån enbart utbildningsplaner dra slutsatser om de aktuella lärosätenas 
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svensklärarkonstruktion. Utbildningsplanerna i det empiriska materialet omfattar ofta all 

lärarutbildning, eller åtminstone en del – exempelvis lärarexamen om 240 högskolepoäng – 

av lärarutbildningen och blir därför av mer övergripande karaktär. Särskilt intressant är för 

mig de fall, där jag i utbildningsplanen och svensklärarutbildningens kursplaner kan urskilja 

en konstruktion som pekar åt samma håll, alternativt kan uppfattas som motstridig. Att 

relativt få utbildningsplaner innehåller uttolkande kommentarer av Högskolelagens all-

männa mål kan vara en bidragande orsak. Det är möjligt att frånvaron av uttolkande text 

beror på att Högskolelagens allmänna mål är lagtext och att texten därför är eller anses vara 

så transparent och konfliktfri att det inte är nödvändigt att inta ett kritiskt förhållningssätt 

eller göra självständiga tolkningar av densamma.
132

 Det är också möjligt att frånvaron av 

uttolkning beror på att det vid många lärosäten råder konsensus om de akademiska målens 

innebörd för lärarutbildning. Det empiriska materialet stödjer emellertid inte en tolkning 

som bygger på att det inom lärarutbildningarna på ett lärosäte skulle råda konsensus och att 

akademiska mål därför återges men inte preciseras eller problematiseras. I avhandlingens 

sista kapitel återkommer jag till frågan om svensklärarkonstruktion och konsensus. 

   Så långt utbildningsplanerna och de akademiska målen. Hur ser det då ut i kursplanerna? 

Konstruktionen den akademiska svenskläraren, som kan knytas till den akademiska 

diskursen men innefattar mer än enbart diskurs, kan urskiljas i en analys av förväntade 

läranderesultat i svenskkursplaner. Studenten skall exempelvis efter avslutad kurs ”kunna 

tolka och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga texter”,
133

 ha ”utvecklat sitt vetenskapliga 

förhållningssätt avseende metoder, informationssökning och eget skrivande”,
134

 kunna 

”utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv behärska grundläggande vetenskapligt 

skrivande”,
135

 ”analysera och kritiskt granska kursplaner i svenska och veta hur dessa 

realiseras i skolans praktik”
136

 eller ”utifrån didaktiska teoribildningar kritiskt analysera hur 

undervisningens innehåll, organisation och arbetsformer skapar förutsättningar för barns 

lärande och utveckling i språk och matematik”.
137

 I dessa exempel på förväntade lärande-

resultat står det vetenskapliga och kritiska förhållningssättet i fokus, och formuleringar av 

detta slag återfinns i åtminstone en kursplan vid de flesta lärosätens svensklärarutbildningar. 

Formuleringar som rör akademiska ideal och momentet vetenskapligt förhållningssätt 

återfinns i didaktiskt, språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt inriktade kurser. 

Exemplen belyser också att akademiska ideal är möjliga att urskilja i formuleringarna av 

kursplaner för såväl lärare mot tidigare år som mot senare år och gymnasieskola.   
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   Konstruktionen den akademiska svenskläraren kan delvis också urskiljas i svensk-

kursernas litteraturlistor. I kurslitteraturlistorna är det forskningsanknytningen, i form av 

publicerade forskningsresultat som inte bearbetats populärvetenskapligt eller skrivits direkt 

för eller anpassats till undervisning av blivande svensklärare, som signalerar konstruktionen 

den akademiska svenskläraren. Till sådana forskningsresultat räknar jag licentiats- eller 

doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar eller litteratur-, språk- eller didaktikteori, 

exempelvis Blåsjö, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer,
138

 Fast, Sju barn 

lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möten med förskola och skola,
139

 

Jönsson Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning i år F-3,
140

 Årheim, 

Medier och identitet i gymnasiets mångkulturella vardag,
141

 Thompson, Deconstructing 

Harry: Casting a Critical Eye on the Witches and Wizards of Hogwarts,
142

 Westwater, Giant 

despair meets hopeful: Kristevan readings in adolescent fiction
143

 respektive Duncan och 

Friedrich, Oral Presentations in the Composition Course: A Brief Guide
144

. I många 

litteraturlistor finns åtminstone någon titel av denna typ, och exemplen är med avsikt valda 

från olika lärosäten för att belysa att det är relativt lätt att bland kurslitteraturen finna 

avhandlingar, artiklar eller teoretiserande litteratur med anknytning till språkvetenskap, 

litteraturvetenskap eller didaktik. Exemplen visar också att denna typ av kurslitteratur åter-

finns i både kurser riktade mot svenska med inriktning mot grundskolans tidiga år och i 

kurser riktade mot svenska mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. 

   Där konstruktionen den akademiska svenskläraren är särskilt lätt att urskilja i det 

empiriska materialet, omfattar kurslitteraturlistorna i regel fler verk av detta slag. Kurs-

litteratur med tydlig forskningsanknytning, det vill säga avhandlingar, vetenskapliga artiklar 

och teoretiserande verk, är vanligast i litteraturvetenskapliga kurser, i synnerhet i 

inriktningar mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Förklaringen till den relativa 

överrepresentationen kan vara diskursiv preferens, det vill säga en medveten positionering. 

Andra förklaringar är att språkvetenskapliga avhandlingar och artiklar bedöms för 

avancerade, för specialiserade eller inte relevanta för blivande svensklärare. Formuleringen 

att studenten skall ”kunna tillgodogöra sig och i någon mån värdera aktuell forskning 

rörande grammatik”
145

 kan indikera detta. Å andra sidan innebär ”i någon mån” inte ett 

större ifrågasättande av studenternas förmåga än då det, i litteraturvetenskapligt inriktade 
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kursplaner, står att studenten under den fjärde terminens svenskstudier skall kunna göra 

enklare analyser
146

. När det gäller ämnesdidaktik, kan den relativa underrepresentationen 

vara ett uttryck för ett upplevt behov av eller en önskan att konkretisera snarare än 

teoretisera svenskämnesdidaktiken i grundutbildningen.  

   I utbildningsplaner för lärarutbildning är det, som tidigare nämnts, vanligt att återfinna 

citat ur eller referat av Högskolelagens allmänna mål. Det är också relativt vanligt att genom 

diskurs- och dokumentanalys generellt återfinna uttryck för en positionering i den 

akademiska diskursen. Det går dock inte att, utifrån det empiriska material som ligger till 

grund för denna avhandling, dra slutsatsen att konstruktionen den akademiska svenskläraren 

är vanlig. I det empiriska materialet finns det ingen hel svensklärarinriktning där alla 

kursplaner till övervägande del kännetecknas av en akademisk svensklärarkonstruktion. I en 

del kursplaner är däremot positioneringen, framför allt i de förväntade läranderesultaten och 

i litteratururvalet, så stark att jag i dessa dokument urskiljer den akademiska svenskläraren. 

Detta gäller i särskilt hög grad för kursplaner som rör uppsats- och metodkurser inom 

svensklärarutbildningarna. 

   I propositionen för den förnyade lärarutbildningen 2001 anges att studenten, i första hand 

inom inriktning eller specialisering men möjligtvis inom det allmänna utbildningsområdet, 

”bör […] redovisa ett examensarbete om 10 poäng”.
147

 Syftet är att studenten skall utveckla 

ett vetenskapligt förhållningssätt, förvärva kunskap om forskningsmetoder och forsknings-

etik, beredas tillfälle att tillämpa forskningsmetodik samt förberedas för forskarstudier eller 

professionellt utvecklingsarbete.
148

Allt detta kan knytas till de allmänna målen för högskole-

utbildning och till den akademiska diskursen. 

   Utifrån propositionens text om examensarbetets placering och innehåll kan man förvänta 

sig att i svensklärarutbildningarna finna kurser eller delkurser som anknyter till 

vetenskapligt skrivande och det finns med några få undantag i svensklärarutbildningarna 

mot grundskolans senare år och gymnasieskolan.
149

 Uppsats- och metodkurser är dock 

ovanliga i det empiriska material som rör svensklärarutbildningarna mot grundskolans 

tidigare år. Undervisningen av de blivande svensklärarna mot grundskolans tidigare år kan 

ha inslag om forskningsmetoder, forskningsetik, forskningsmetodik och vetenskapligt 

förhållningssätt, men detta innehåll ges inte en egen kurs, delkurs, rubrik i innehålls-

beskrivningar eller uttrycks som ett förväntat läranderesultat.
150

 En möjlig förklaring till 
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detta är att svensklärarinriktningar mot grundskolans tidiga år i de flesta fall 2009 omfattade 

högst 60 högskolepoäng. Endast i Malmö läste de blivande svensklärarna mot tidigare år 

svenskkurser om fler högskolepoäng än så och i huvudämnet svenska för dessa studenter 

ingick kursen Examensarbete.
151

  

   För svensklärarutbildningarna mot grundskolans senare år och gymnasieskolan är det 

däremot vanligt att det finns en kurs som explicit knyts till examensarbete eller till uppsats-

skrivande. Dessa kurser har olika benämningar: Uppsatskurs,
152

 Obligatorisk uppsats-

kurs,
153

 Vetenskaplig uppsats,
154

 Uppsatskurs i inriktning svenska,
155

 Examensarbete,
156

 

Självständigt arbete,
157

 Interdisciplinärt självständigt arbete med utbildningsvetenskaplig 

inriktning,
158

 Världen i skolan II, projektarbete,
159

 etc. – och olika omfattning, i regel mellan 

7.5 och 15 högskolepoäng. Ibland är det förväntade läranderesultat, inte kursnamn, som 

klargör att en viss kurs eller delkurs är inriktad på uppsatsskrivande. Så är fallet med kursen 

Världen i skolan II, projektarbete. De förväntade läranderesultaten anger att studenten skall 

ha ”erhållit förståelse för skillnader och möjligheter hos kvantitativa, kvalitativa respektive 

tolkande metoder inom både litteratur- och språkvetenskap, fått insikter i handledningens 

möjligheter och genomförande, särskilt på gymnasienivå, utvecklat förmåga att självständigt 

avgränsa, utföra och utforma en vetenskaplig uppsats” samt ”övat sig i att kunna ge och ta 

kritik genom att ventilera och opponera på en vetenskaplig uppsats”.
160

  

   Kurs- och delkursnamn varierar således, och namnval kan ses som ett uttryck för synen på 

uppsatsskrivandets roll i svensklärarutbildningen eller som en positionering. Namn av typen 

Uppsatskurs eller Obligatorisk uppsatskurs har ett annat diskursivt signalvärde än namn 

som Interdisciplinärt självständigt arbete med utbildningsvetenskaplig inriktning eller 

Världen i skolan II, projektarbete. Diskursivt signalerar namn av den förstnämnda typen en 

positionering i en akademisk diskurs, medan namn av den senare typen snarast innebär en 

positionering i en professionsdiskurs.  

   Analys som rör urval av kurslitteratur kan, som tidigare nämnts, belysa en positionering 

av en kurs eller delkurs i den akademiska diskursen. När det gäller uppsatskurserna i det 

empiriska materialet finns det dock inget exempel på obligatorisk kurslitteratur med tydlig 
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forskningsanknytning. Det utesluter dock inte att litteratur av denna art används, inte minst i 

kurser där kurslitteraturen, enligt kursplanen, bestäms i samråd med handledare.
161

 

   I de förväntade läranderesultaten för uppsats- och metodkurser som förankras i den 

akademiska diskursen är nodalpunkten de klassiska akademiska idealen samt momenten 

forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt tydligt urskiljbara. Efter genomförd 

kurs skall studenten, exempelvis, ”ha grundläggande kunskap om litteraturvetenskapliga 

teorier, metoder och perspektiv”,
162

 ”kunna motivera metodval och teoretisk förankring med 

egna ord utifrån ämnesvalet, relaterade undersökningar och god vetenskaplig praxis”
163

 och 

kunna ”kritiskt granska, analysera och diskutera ett vetenskapligt arbete utifrån givna 

kriterier för ett vetenskapligt arbete och en vetenskaplig rapport
164

. Diskursanalys av 

förväntade läranderesultat visar att uppsatskurser i det empiriska materialet i hög grad 

anknyter till nodalpunkten akademiska ideal. Det finns också i uppsats- och metodkurser 

förväntade läranderesultat som anknyter till andra diskurser, framför allt till 

professionsdiskursen, men genomgående är att den akademiska diskursens nodalpunkt är 

tydligt urskiljbar, om än formulerad på olika sätt, där uppsatskurser ges i svensklärar-

utbildningarna.    

   Vad har då uppsats- och metodkurserna, med fokus på vetenskaplighet, självständighet 

och kritiskt tänkande, för koppling till konstruktionen den akademiska svenskläraren? Ja, 

det faktum att i princip alla svensklärarinriktningar mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan innehåller den här typen av kurser, medan ytterst få svensklärarinriktningar 

mot tidigare år gör det, innebär per automatik att konstruktionen blir ovanligare i kursplaner 

för svensklärarutbildningar mot tidigare år. Här finns också ett direkt samband mellan antal 

kursplaner för svensklärarinriktningarna; inriktningarna mot tidigare år är kortare, vilket 

innebär färre kursplaner. Det finns, enkelt uttryckt, färre arenor, där konstruktionen den 

akademiska svenskläraren kan urskiljas. Exemplet som följer belyser en arena, där 

konstruktionen är vanligt förekommande. 

 

Exempel 1 – uppsatskurs i svensklärarutbildning 
 

I en svensklärarinriktning om 270 hp ingick år 2009 kursen Svenska för lärare: Uppsats och 

språkvetenskaplig metod, 15 hp. Kursen angavs höra till ämnet svenska och ligga på C-nivå. 

Det huvudsakliga kursinnehållet angavs vara ”Språkvetenskapliga metoder, särskilt text-

analys, Principer för vetenskapligt skrivande, Uppsats”.
165

 De förväntade läranderesultaten 

för kursen anger att studenten efter avslutad kurs skall visa: 
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 färdigheter i att tillämpa relevanta språkvetenskapliga metoder 

 förmåga att analysera och korrekt tillämpa den vetenskapliga framställningsformen 

 förmåga att inom ramen för en kortare uppsats beskriva och analysera ett språkfenomen
166

 

 

I de förväntade läranderesultaten talas det om att behärska ”den vetenskapliga 

framställningsformen” snarare än om att utveckla ett kritiskt tänkande och vetenskapligt 

förhållningssätt. Indikationen om gemensamma vetenskapliga spelregler, vilka inte 

preciseras i kursplanen, tyder dock på en positionering som anknyter till den akademiska 

diskursens nodalpunkt och moment. Litteraturlistan, med Hellspongs Metoder för 

brukstextanalys, Jarrick och Josephsons Från tanke till text: en språkhandbok för 

uppsatsskrivande studenter och Lagerholms Språkvetenskapliga uppsatser, förstärker 

intrycket av att studenten lär sig en akademisk form men vad denna form är ett uttryck för, 

vilket tankesätt eller vilka intentioner som ligger bakom denna form, framgår inte explicit 

av kursplanen. Den som är väl förtrogen med de uppräknade titlarna kan ändå bilda sig en 

uppfattning om de föreställningar om vetenskaplighet som präglar kursen. 

   Den aktuella kursen är ett exempel på en i de flesta svensklärarutbildningar mot 

grundskolans senare år och gymnasieskolan förekommande kurstyp: uppsatskurs. Där de 

förekommer i det empiriska materialet är dessa kurser, precis som i detta exempel, placerade 

sent i utbildningen och ligger därmed ofta på avancerad nivå eller, som det heter i en del 

kursplaner i det empiriska materialet, C- och D-nivå.
167

 Högskoleförordningens examens-

beskrivning för ämneslärarexamen anger att studenten skall visa ”insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete”, ”kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder” och ”förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, 

systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings-

resultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskaps-

utvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik”.
168

 Högskoleförordningens 

examensbeskrivning stipulerar vidare att studenten, inom ramen för kursfordringarna, måste 

”ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng 

eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de 

ämnen som studeras inom utbildningen”.
169

  

   Att svensklärarutbildningarna innefattar en självständig uppsats är, med andra ord, 

förväntat. Den retoriskt fokuserade vetenskapligheten i det aktuella exemplet är således 

påbjuden. Det som inte är ett påbud och där kursplaner kan skilja sig mellan svensklärar-

utbildningar är uttolkningen av vetenskaplighet. I det aktuella exemplet talades det om ”den 

vetenskapliga framställningsformen”, vilket implicerar gemensamma vetenskapliga spel-
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regler snarare än kritiskt tänkande. I andra svensklärarutbildningars kursplaner är de för-

väntade läranderesultaten för uppsatskurser annorlunda formulerade. Det kan stå att 

studenten efter avslutad kurs skall  

 

 ha en utvecklad förmåga att identifiera och analysera centrala problem och frågor inom verksamhet 

med inriktning mot lärande, litteratur och språk 

 ha en fördjupad förmåga att förstå och bedöma språk- och/eller litteraturvetenskaplig framställning 

 självständigt planera och författa en vetenskaplig uppsats 

 föra avancerade resonemang i skrift rörande språk- och/eller litteraturvetenskapliga frågor, kritiskt 

granska och muntligt opponera på arbeten av detta slag samt svara på framförda kritiska synpunkter 

 aktivt och kritiskt följa forskningen i ämnet
170

 

 

Läranderesultaten som formuleras i de här kursplanerna för uppsatskurser skiljer sig åt, så 

till vida att den senare kursplanen i ännu högre grad än den förstnämnda kursplanen i 

exemplet definierar vilka komponenter som ingår i en vetenskaplig uppsatskurs. 

Gemensamt för kursplanernas förväntade läranderesultat är dock att ingendera 

problematiserar vetenskaplighet. Något sådant är inte heller att förvänta sig – en kursplan är 

ett formaliserat, juridiskt bindande styrdokument, inte en debattartikel eller en handbok i 

vetenskaplig akribi (noggrannhet och exakthet). Den som läser kursplanerna kan dock ana 

en akademisk diskurs och åtminstone en antydan till en akademisk svensklärarkonstruktion. 

   Om det i svensklärarutbildningarna mot grundskolans senare år och gymnasieskolan är 

vanligt och förväntat att återfinna uppsats- och metodkurser, finns det, som konstaterats, i 

det empiriska materialet få exempel på uppsats- och metodkurser i svensklärar-

utbildningarna mot förskoleklass och grundskolans tidigare år. Förklaring till detta ges inte i 

utbildnings- eller kursplaner, men tänkbart är att kursutrymmet ansetts för begränsat. Om 

svenskkurserna i lärarutbildningarna mot grundskolans tidigare år omfattar 60 eller färre 

högskolepoäng, kan det tyckas rimligt att ägna kursutrymmet åt uttalat ämnesteoretiska och 

ämnesdidaktiska studier och inte åt allmänvetenskapliga kurser. Ämnesteoretiska och 

ämnesdidaktiska studier utesluter givetvis inte vetenskapligt skrivande; undervisningen av 

de blivande svensklärarna mot grundskolans tidigare år kan mycket väl innehålla inslag av 

vetenskapligt skrivande utan att detta framgår av kursplanerna. Det är också sannolikt att en 

mer renodlad uppsats- och metodkurs återfinns i kursutbudet för det allmänna utbildnings-

området, i synnerhet där lärarstudenterna skriver examensarbete inom ramen för det 

allmänna utbildningsområdet. I den svensklärarinriktning mot tidigare år där huvudämnet 

svenska ges ett stort utrymme ingår kursen Examensarbete 15 hp,
171

 vilket talar för att 

utrymmesskäl är en viktig anledning till att uppsats- och metodkurser oftast inte finns med 

bland inriktningskurserna för svenska mot tidigare år. Samtidigt går det inte att bortse från 

att de blivande svensklärarna inom ramen för en lärarexamen
172

 ges olika stora möjligheter 
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att fördjupa sina kunskaper i vetenskapligt skrivande, kritiskt tänkande och vetenskapligt 

förhållningssätt. En annan tänkbar orsak att blivande svensklärare mot grundskolans senare 

år och gymnasieskolan ges ett större utrymme för vetenskapligt skrivande är att traditioner 

styr, både i bedömning av vilken kunskap den blivande svenskläraren behöver för att 

undervisa och vad universitetsundervisning på avancerad nivå skall innehålla. En 

konsekvens blir, givetvis, att steget till egen forskning rimligtvis blir större för den 

lärarstudent som inom ramen för sin grundutbildning endast skriver ett forsknings-

förberedande arbete jämfört med den lärarstudent som skriver två eller fler 

forskningsförberedande arbeten.  

 

Exempel 2 – litterära kurser i svensklärarutbildningen 
 

Vid ett av de undersökta lärosätena gavs år 2009 kurserna Svenska i mångfaldens skola IV 

skolår 5-9, 15 hp, och Svenska i mångfaldens skola IV skolår 7-9 samt gymnasiet, 15 hp. 

Båda kurserna ingick i inriktningarna Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola, 

med litterär inriktning, skolår 5-9 respektive Svenska/svenska som andraspråk i 

mångfaldens skola, med litterär inriktning, skolår 7-9 och gymnasieskolan. För bägge kurser 

gällde att studenten tidigare måste ha läst tre kurser inom inriktningen och att de aktuella 

kurserna låg på avancerad nivå. Huvudområdet angavs för båda kurserna vara litteratur-

vetenskap. 

   I beskrivningen av kursernas innehåll anges att ”[k]ursen ger inblick i litteratur-

vetenskapligt arbetssätt med relevans för undervisning i grundskolans senare 

år/grundskolans senare år och gymnasieskolan, samt vidgar och fördjupar litteraturstudiet. 

Kursen stimulerar till kritiskt tänkande på vetenskaplig grund.”
173

 Den akademiska 

diskursens moment kunskapssökande, kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt 

återfinns i de förväntade läranderesultaten, enligt vilka studenten skall: 

 

 belysa och analysera litteraturvetenskapliga frågeställningar inom ett för svenskläraren med 

inriktning mot grundskolans senare år/grundskolans senare år och gymnasieskolan relevant ämnes- 

eller problemområde 

 visa teoretiska insikter och praktisk färdighet i analys av litterär text 

 visa att man kan tänka kritiskt på vetenskaplig grund
174

 

 

En analys av de förväntade läranderesultaten visar att tonvikten ligger på litteratur-

vetenskapliga frågeställningar, analys av litterär text och på kritiskt-vetenskapligt tänkande, 

alltså på ämnet litteraturvetenskap och på ett akademiskt förhållningssätt till ämnet. Den 

svensklärarkonstruktion som framträder i dessa kursplaner ligger i linje med det akademiskt 
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inriktade lärarparadigm som urskilts av andra forskare, i och med att de förväntade 

läranderesultaten i kurserna betonar litteraturvetenskapliga ämneskunskaper och akademiska 

ideal som den kunskap som svenskläraren skall förvärva.
175

  

   Det finns likheter mellan de två kurserna men också viss skillnad mellan kursen riktad 

mot skolår 5-9 och den som riktas mot grundskolans skolår 7-9 samt gymnasiet. En skillnad 

återfinns i delkursernas namn. För skolår 5-9 heter den första delkursen Litteratur-

vetenskaplig teori i praktiken, medan den för skolår 7-9 samt gymnasiet heter Litteratur-

vetenskaplig teori och metod. Namnvalet innebär en något svagare akademisk positionering 

i det första fallet; akademiska ideal betonas inte lika starkt i kursen inriktad mot 

grundskolan.  Kursbeskrivningarna, de förväntade läranderesultaten och kursplanernas 

formuleringar om undervisning eller kunskapskontroll och examination skiljer sig 

emellertid endast marginellt mellan kursen för svensklärare mot skolår 5-9 och den för 

svensklärare mot skolår 7-9 och gymnasieskolan. Om intention varit att den akademiska 

diskursen starkare skulle betonas i svensklärarutbildningen för grundskolans senare år och 

gymnasieskolan, hade detta kunnat ske också i de nämnda delarna av kursplanen. Så är dock 

inte fallet. Det går inte att utifrån det empiriska materialet med säkerhet säga varför den 

akademiska diskursen är så tydlig i dessa kurser, bara att den är det. Det går inte heller att 

utifrån kursplanerna säga varför den akademiska diskursen är ännu litet tydligare i kursen 

för svensklärare mot skolår 7-9 och gymnasieskolan, men där kan både traditioner och 

inriktning på skolverksamhet ha betydelse.  

  I de förväntade läranderesultaten i båda kurserna i det här exemplet betonas litteratur-

vetenskaplig ämneskunskap och kompetens, vid sidan av det kritiska tänkandet på 

vetenskaplig grund. Därmed tycks de förväntade läranderesultaten för dessa kurser höra 

hemma i ett akademiskt paradigm, alltså i ett synsätt där lärarens viktigaste kvaliteter är 

hans eller hennes ämneskunskaper och förmåga till kritiskt-vetenskapligt tänkande. 

Andersson, som i sin avhandling talar om det akademiska paradigmet, visar att forskare 

urskiljer en akademisk tradition i lärarutbildning, och hon exemplifierar detta med 

hänvisningar till Joyce, Doyle, Feiman-Nemser och Zeichner.
176

  

   Utifrån kurserna i detta exempel positionerar sig svensklärarutbildningen vid det aktuella 

lärosätet i den akademiska diskursen, och den inordnar sig i den så kallade 

läroverkstraditionen. Det sistnämnda är måhända förväntat för kursen från svensklärar-

utbildningen mot skolår 7-9 och gymnasieskolan, men här gäller det också kursen från 

svensklärarutbildningen mot skolår 5-9. Om man opererar med antagandet att lärar-

utbildningar riktade mot grundskolans tidigare år traditionellt bygger på den så kallade 

seminarietraditionen med dess betoning på avgränsade färdigheter, skulle den sistnämnda 

kursen, genom andra förväntade läranderesultat, ha positionerats i en annan diskurs och i 

seminarietraditionen. De förväntade läranderesultaten hade kunnat ange mer avgränsade 

färdigheter, vilket i en litterärt inriktad kurs i svensklärarutbildningen exempelvis skulle 

vara att studenten skall ”känna till dramateorins utveckling genom tiderna och kunna 
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redogöra för bl.a. Aristoteles och Berthold Brechts idéer om dramats form och funktion”
177

 

eller att studenten skall ha ”kännedom om ett antal centrala barn- och ungdomsböcker från 

1700-talet och framåt, med tyngdpunkt på 1900-talets svenska utgivning”.
178

 Här kan ett 

förtydligande vara på sin plats. Med avgränsade färdigheter avses här inte ”enkel kunskap”, 

”instrumentell kunskap” eller ”kunskap av lägre grad”. I detta sammanhang använder jag 

benämningen avgränsade färdigheter för att beteckna att de förväntade läranderesultaten är 

mer preciserade än de två delkursernas ”visa teoretiska insikter och praktisk färdighet i 

analys av litterär text” eller ”visa att man kan tänka kritiskt på vetenskaplig grund”. 

   Så hur skall vi förstå positioneringen i den akademiska diskursen och inordningen i 

läroverkstraditionen? Ämnestillhörighet, ämnestraditioner samt kompetenser och intresse-

områden kan förklara den diskursiva positionering som uttrycks i förväntade läranderesultat 

och urval av kurslitteratur. Det är en rimlig slutsats. Den tydliga positioneringen får till följd 

att andra positioneringar, exempelvis profession, framstår som svagare i dessa kurser. 

Eventuellt kan positioneringen i den akademiska diskursen ha förstärkts i och med att en 

annan del av den aktuella svensklärarutbildningen positionerat sig i en annan diskurs och 

resulterat i en annan svensklärarkonstruktion, den demokratiska svenskläraren. En vidare 

diskussion förs då den konstruktionen analyseras. 

   Det är korrekt att säga att dokument- och diskursanalysen visar att kursernas fokus ligger 

på akademisk kompetens i ämnet litteraturvetenskap. Det är däremot inte korrekt att säga att 

analysen av de två litterära kurserna i exemplet visar att kursplanerna inte alls beaktar den 

verksamhet för vilken man utbildar svensklärare. Den anpassning till skolverksamhet som 

kursplanerna uttrycker består, förutom kursnamn och behörighetskrav, av en viss skillnad i 

litteraturval mellan svensklärarinriktningarna mot olika åldersgrupper. Kursen mot skolår 5-

9 använder en av de handböcker som används i kursen mot skolår 7-9 och 

gymnasieskolan.
179

 I övrigt listas för skolår 5-9 närmare trettio texter av exempelvis Roland 

Barthes, Harold Bloom, Umberto Eco, Kjell Espmark, Gérard Genette, Georg Lukács, 

Vladimir Propp och Elaine Showalter. De blivande svensklärarna mot mellanår och 

grundskolans senare år förväntas läsa en inte obetydlig mängd litteraturteoretisk text. 

Litteraturlistan för kursen mot skolår 7-9 och gymnasieskolan omfattar tre handböcker och 

drygt fyrtio litteraturteoretiska texter ordnade i teman: nykritik-nyaristotelism, formalism-

strukturalism, postmodernism-dekonstruktion-intertextualitet, hermeneutik-tematisk kritik-

receptionsforskning, psykoanalys-arketypisk forskning, litteratursociologi-marxism samt 

feminism-genusstudier-queer. För varje tema anges litteraturteoretiska texter av exempelvis 

I. A. Richards, Viktor Sklovskij, Michail Bachtin, Tzvetan Todorov, Gérard Genette, 

Roland Barthes, Paul de Man, Stephen Greenblatt, Edward Said, Paul Ricœur, Wolfgang 

Iser, Jean-Pierre Richard, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Fredric Jameson, Pierre 

Bourdieu, Elaine Showalter, Toril Moi och Judith Butler. Litteratururvalet i båda kurserna, 
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men i synnerhet kursen riktad mot 7-9 och gymnasiet, är tydligt inriktat på internationellt 

etablerade litteraturteoretiker.  

   De nämnda kurslitteraturlistorna speglar genom sin tydliga forskningsanknytning en 

positionering i den akademiska diskursen. För såväl kursen mot skolår 5-9 som för kursen 

mot skolår 7-9 och gymnasiet förväntas lärarstudenterna läsa litteraturteoretisk text, inte 

bara läsa om litteraturteori. Det är en del av den vetenskapliga grund på vilket det 

akademiska ämnet litteraturvetenskap bygger, och urvalet av kurslitteratur prioriterar denna 

vetenskapliga grund. I den mån urvalet av kurslitteratur beaktar professionsaspekten, sker 

detta genom att svensklärarstudenterna mot grundskolans senare år och gymnasieskolan 

läser ännu mer litteraturteori, och att det i deras litteraturlista inte ingår skönlitterära texter 

utan ytterligare handböcker. För skolår 5-9 ingår skönlitteratur ”efter behov och efter 

lärarens anvisning i anslutning till facktexterna”.
180

 Det är möjligt att skönlitterära texter 

används i undervisningen för skolår 7-9 och gymnasiet, men detta framgår inte av litteratur-

listan. I och med att ett av läranderesultaten är att ”visa […] praktisk färdighet i analys av 

litterär text”, kan det tänkas att litterära texter ändå ingår i undervisningen. Det går dock inte 

att utifrån kursplanen och litteraturlistan avgöra om så är fallet. 

   Ingendera av kursplanerna upptar kurslitteratur av explicit litteraturdidaktisk art. Som 

visats anger ett av läranderesultaten att studenten skall ”belysa och analysera litteratur-

vetenskapliga frågeställningar inom ett för svenskläraren […] relevant ämnes- eller 

problemområde”, och det är möjligt – kanske sannolikt – att de föreläsningar och seminarier 

som ingår i kursen behandlar litteraturdidaktiska aspekter och litteraturteoretiska metoder i 

skolans svenskundervisning. Om detta sägs dock intet i kursplanerna, vilket förstärker 

intrycket av att kursplanerna ingår i en klassisk akademisk diskurs.  

   Den andra delkursen heter Epoker och genrer, och litteraturlistorna anger att litteraturen är 

densamma ”som i Kandidatkurs/Kandidatkursen i litteraturvetenskap”.
181

 Endast det för 

inriktningskurserna gemensamma kursnamnet Svenska i mångfaldens skola, beskrivningen 

av förkunskapskrav och det första förväntade läranderesultatet finns ingenting anger att 

detta är en kurs i svensklärarutbildningen och inte en renodlat litteraturvetenskaplig kurs.  

   Så vad visar, sammanfattningsvis, det aktuella exemplet? Två av tre formuleringar av 

förväntade läranderesultat positionerar kurserna i en akademisk diskurs; det är akademiska 

ideal som står i centrum, som är nodalpunkt. Akademisk kompetens och tonvikt på en 

skolning av kritiskt-vetenskapligt tänkande utgör moment i kursplanerna i de två exemplen, 

dock utan att det kritiskt-vetenskapliga förhållningssättet diskuteras och problematiseras i 

kursplanernas innehållsbeskrivning, rimligtvis ett av de ställen i en kursplan där detta kunde 

ske. Det innebär att de akademiska idealen har fungerat som determinanter, som väglett 

innehåll och tolkningsram. Positioneringen i en akademisk diskurs är för dessa kurser lätt att 
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urskilja. Det går däremot inte att utifrån dokument- och diskursanalysen säga att 

positioneringen uttrycker en omedvetenhet om eller ett ointresse för det faktum att kurserna 

ingår i en svensklärarutbildning. Positioneringen kan vara resultatet av ett genomtänkt 

övervägande av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som svensklärare behöver, enligt 

kursplaneförfattare och de styrdokument för lärarutbildning och för skolan som förelåg 

2010, då kursplanerna fastställdes.
182

 Det är också möjligt att det i positioneringen ligger en 

maktaspekt, då det i andra kurser i dessa svensklärarutbildningar går att urskilja en annan 

svensklärarkonstruktion. Mer om detta följer i analysen av konstruktionen den demokratiska 

svenskläraren.  

 

Sammanfattning och diskussion av den första konstruktionen 
 

Konstruktionen den akademiska svenskläraren bygger på en klassisk akademisk diskurs. 

Diskursen kännetecknas av föreställningen om den högre utbildningens autonomi gentemot 

centraliserad styrning och klassiska akademiska ideal som ett kritiskt-vetenskapligt 

förhållningssätt. Den akademiska diskursens syfte och mål är att bidra till samhälls-

utveckling genom att söka och förmedla ny kunskap. 

   I det empiriska materialet finns kursplaner där det framför allt är akademiska ideal som, i 

högre eller lägre grad, avspeglas i formuleringar. Den allra vanligaste kurstypen där den 

akademiska diskursen gör sig gällande är uppsatskurser på avancerad nivå eller, som det 

heter i en del kursplaner, C- eller D-nivå. Där indikerar formuleringar emellanåt att 

vetenskaplighet är något som tas för givet, som anses mer eller mindre universellt fastslaget 

och som varken är ämnes-, kontext- eller individrelaterat. En bidragande faktor kan vara de 

handböcker i uppsatsskrivande och vetenskaplig akribi som ofta är obligatorisk kurs-

litteratur. Många handböcker av denna typ är inte knutna till en viss utbildning, typ av 

utbildning eller till ett visst ämne utan förväntas fungera i olika högskoleutbildningar. I 

kursplaner av den aktuella typen, uppsatskurser, är det i det empiriska materialet vanligtvis 

varken ämnet eller professionen som betonas utan ett vetenskapligt förhållningssätt och ett 

kritiskt tänkande, det vill säga två av kännetecknen för den akademiska diskursen.  

   I det empiriska materialet från samtliga svensklärarutbildningar är det möjligt att finna 

spår av akademisk diskurs, antingen i utbildnings- eller kursplanerna eller i båda typerna av 

dokument. I utbildningsplaner görs explicit eller implicit hänvisningar till allmänna mål för 

högskoleutbildning, vilket innebär att den akademiska diskursen garanteras ett retoriskt 

utrymme. Den akademiska diskursen sätter också avtryck i kursplaners innehålls-

beskrivningar och formuleringar av förväntade läranderesultat. Uppsats- och metodkurser 

förekommer i så gott som alla svensklärarutbildningar mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan, och i denna typ av kurs är det särskilt lätt att urskilja formuleringar som 

anknyter till nodalpunkten klassiska akademiska ideal och till momenten för den 

akademiska diskursen, forskningsanknytning, vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt 

tänkande. Den akademiska diskursen går också att urskilja i kursplaner av annat slag än 
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uppsats- och metodkurser; i litterärt inriktade kurser som i det andra exemplet och i 

språkligt inriktade kurser.
183

 De svenskkurser där det är särskilt lätt att urskilja markörer 

som hör hemma i en akademisk diskurs ligger i regel i den tredje eller fjärde terminens 

svenskstudier. Detta medför att de med några undantag ligger i svensklärarutbildningarna 

mot grundskolans senare år och gymnasieskolan, inte i svensklärarutbildningarna mot 

grundskolans tidigare år. Det innebär också att de vanligtvis inte ligger i kurser som 

innehåller verksamhetsförlagd utbildning. 

   Att all svensklärarutbildning som ingår i mitt empiriska material, per definition, är en 

akademisk professionsutbildning, och att det för alla svensklärarutbildningar går att urskilja 

någon retorisk anknytning till en akademisk diskurs betyder inte att konstruktionen den 

akademiska svenskläraren generellt intar en dominerande position i utbildnings- och 

kursplanerna i det empiriska materialet. Det gör den inte. Däremot intar konstruktionen 

generellt en dominerande position i uppsatskurser och är tydligt urskiljbar i ett antal 

litteratur- och språkvetenskapligt inriktade kurser. I dessa kurser intar konstruktionen den 

akademiska svenskläraren en dominerande position genom att den undantränger andra 

konstruktioner i dessa kursplaner. I det första exemplet, uppsatskursen, fanns bara tre 

indikationer att kursen gavs inom ramen för en svensklärarutbildning: kursnamnets första 

del, vilken är gemensam för alla inriktningskurser vid det aktuella lärosätet, en precisering 

som anger att uppsatsen skrivs ”inom svenskämnet”
184

 samt i redogörelsen för förkunskaps-

krav.
185

 De där tre indikationerna kan betraktas som organisatoriskt spill – standardiserade 

kursnamn, tillfälligheter och icke-diskursiva praktiker – eller som motvilliga eftergifter 

gentemot en starkare, konkurrerande diskurs. Jag menar dock att dessa indikationer också 

bör förstås som en förutsättning för konstruktionens hegemoniska ställning i de kurser där 

konstruktionen är tydligt urskiljbar. I litteraturkursen i det andra exemplet fungerar 

avvikelsen – formuleringen att studenten skall kunna belysa och analysera litteratur-

vetenskapliga frågeställningar inom ett för svenskläraren med inriktning mot grundskolans 

senare år respektive grundskolans senare år och gymnasieskolan relevant ämnes- eller 

problemområde – som den referens mot vilken konstruktionen den akademiska svensk-

läraren hävdar sin hegemoniska ställning i denna kursplan. Hegemoni är, enligt Laclau och 

Mouffe, relationell: ”A hegemonic formation  …] embraces what opposes it  …] as 

something it negates”.
186

 Förekomsten av avvikelse signalerar att konstruktionen på den 

aktuella arenan – kursplanen – hävdar sin hegemoniska ställning, för utan existensen av det 

andra, det som inte gått segrande ur den diskurskampen, finns ingen hegemoni, ingen makt. 
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Avvikelsen bekräftar också konstruktionens hegemoni genom att den påminner läsaren av 

kursplanen om att ett val har skett, en positionering har ägt rum på bekostnad av andra val, 

andra positioneringar i innehållsbeskrivningar, förväntade läranderesultat och i urvalet av 

kurslitteratur.  

   Akademiska traditioner, ämnestraditioner och organisatoriska avlagringar, dit jag räknar 

uppsatskursernas placering relativt sent i utbildningen, gynnar konstruktionen den 

akademiska svenskläraren. Det innebär att konstruktionen är ovanligare i svensklärar-

utbildningarna mot grundskolans tidigare år, inte minst för att några av de arenor där 

diskursen skulle kunna konkurrera om utrymme – exempelvis en tredje eller fjärde termins 

ämnesstudier – inte finns.  

 

 

Den professionsinriktade svenskläraren 
 

 

Den andra konstruktion som jag urskilt i det empiriska materialet har jag valt att kalla för 

den professionsinriktade svenskläraren. Propositionen En förnyad lärarutbildning Prop. 

1999/2000:135 reglerade, vilket redan sagts, tillsammans med Högskolelagen och 

Högskoleförordningen, utformningen av lärarutbildningen år 2009, då det empiriska 

materialet för denna avhandling insamlades. Det är således de mål, intentioner och 

föreskrifter som uttrycks i de nämnda dokumenten som utgör den juridiska grund på vilken 

lärosätena byggde sina svensklärarutbildningar. Ett nyckelelement i denna grund är att 

lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning, ”med lika betoning på båda 

leden”.
187

 Den akademiska aspekten av lärarutbildningen behandlades i samband med före-

gående konstruktion. Professionsaspekten innebär att utbildningen ”kvalificerar för konkret 

yrkesverksamhet med sikte på att ’förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens 

mål’”.
188

 

   Utifrån den uttalade intentionen att lärarutbildningen skall vara en akademisk professions-

utbildning, är det ett rimligt antagande att det i samtliga svensklärarutbildningar finns 

diskursiva markörer som signalerar professionsanknytning och anknyter till en professions-

diskurs, vilken lägger tonvikt på professionell kunskap och kompetens, utbildning, gemen-

sam yrkesetik och värdegrund, autonomi, profession på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet samt kvalitetssäkring genom yrkesmonopol.
189

 Nodalpunkten i diskursen är enligt 

klassisk sociologisk definition professionell kunskap och kompetens, och bland momenten 

återfinns gemensam yrkesetik och värdegrund samt autonomi. En lärare är således en 
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individ som uppfyller de ovan uppräknade professionella kraven. Både inom och utanför 

professionen finns föreställningar om bra och mindre bra lärare.
190

 I lärarprofessions-

begreppet ingår föreställningar som tanken att lärande och användning är sammankopplade, 

syn på befogenheter, ansvar, resurser och kompetens att uppnå mål, individens medvetenhet 

om vilka arbetsuppgifter och vilken funktion han eller hon har samt ett medvetet 

reflekterande över det egna handlandet. Slutligen kan lärarprofessionalism beskrivas utifrån 

tre kompetensnivåer, vilka handlar om att ha nödvändiga (kunskapsmässiga) förutsättningar 

att genomföra undervisning, om att tillsammans med kollegor reflektera över och 

konkretisera styrdokumentens övergripande mål samt om att kommunicera och konstruera 

en didaktisk teori, det vill säga vara med om att utveckla en forskningstradition.
191

 

   Professionsdiskurs används som paraplybegrepp för flera diskurser med anknytning till 

profession: statusdiskurs, entreprenörsdiskurs, kompetensdiskurs, etc. För konstruktionen 

den professionsinriktade svenskläraren är en positionering i de flesta underdiskurser, 

exempelvis entreprenörsdiskursen, inte möjlig att urskilja i utbildnings- och kursplanerna i 

mitt empiriska material, och därför behandlas underdiskurserna inte i analysen. 

   Det finns ett uttalat mål att all lärarutbildning vid svenska universitet och högskolor är 

akademisk professionsutbildning, och professionsförankring formuleras, på olika sätt och i 

varierande omfattning, i utbildnings- och kursplanerna i det empiriska materialet. Precis 

som i avsnittet Den akademiska svenskläraren, fokuseras först utbildningsplanerna och 

därefter, på ett generellt plan, kursplanerna. Detta följs av två exempel, som är tänkta att 

fungera som en nedstigning i det empiriska materialet och mer ingående belysa 

konstruktionen. 

   I Högskolelagen anges, bland de allmänna målen för högskoleutbildning, två (av totalt 

åtta) mål med professionsanknytning; utbildningen skall ge studenterna ”beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet” samt ”utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet 

som ställer stora krav på självständighet”.
192

 I utbildningsplaner återges dessa mål som 

citat
193

 eller i något enstaka fall hänvisas, utan närmare precisering av innehåll, till 

Högskolelagens allmänna mål.
194

 

   I Högskoleförordningens examensbeskrivningar för lärarexamen framträder av naturliga 

skäl professionsanknytningen. Studenten skall visa kunskaper, värderingar, förhållningssätt, 

färdigheter, förståelse och förmågor ”som krävs för yrkesutövningen”, både ämnesmässigt, 

ämnesdidaktiskt och vad beträffar elevers utveckling, lärande, behov och förutsättningar. 

Studenten skall också visa kunskaper om läraruppdraget och ”skolväsendets organisation, 

relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt 
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[…] skolväsendets historia”.
195

 I utbildningsplanerna återges dessa mål som citat,
196

 ibland i 

urval. I några fall upprepas i lokala mål eller uttolkas i kommentarer, vad professions-

utbildning innebär. Så sker i den utbildningsplan, där det anges att studenten skall 
 

visa förmåga att  

 ompröva, utveckla och variera strategier för att främja elevers lärande,  

 visa förmåga att organisera undervisning på ett systematiskt sätt grundad i en 

didaktisk medvetenhet,  

 visa förmåga att hantera och analysera yrkesverksamheten utifrån ett yrkesetiskt 

perspektiv och  

 kritiskt och konstruktivt förhålla sig till informationsteknikens möjligheter samt 

ha en förtrogenhetskunskap som grund för att aktivt kunna utveckla den egna 

undervisningen.
197

 

 

Lärosätet kan i utbildningsplanen ha lagt in en beskrivning av vad det innebär att ha 

genomgått en lärarutbildning vid lärosätet. Beskrivningen fungerar då som en pedagogisk-

didaktisk, eller som en marknadsföringsmässig, varudeklaration. En beskrivning av den 

sistnämnda arten återfinns i utbildningsplanen, där det sägs att: 

 

- När lärarstudenter tar sin examen vid Mittuniversitetet har de erhållit en tydlig 

utbildningsprofil och en plattform för professionell utveckling. (---) 

- När lärarstudenter tar sin examen vid Mittuniversitetet har de tagit del i en väl 

integrerad utbildning där universitet och skola samverkar. (---) 

- Lärare som utbildas vid Mittuniversitetet har nått en bra grund för 

kunskapsutveckling och arbete i nätverk med andra lärare och skolor lokalt, regionalt, 

nationellt och globalt.
198

 

 

Som ovan citerade utdrag visar anger utbildningsplaner ibland inte enbart regelverk som 

styr lärosätets lärarutbildning utan anger också kvaliteter som lärosätet förutsätter att lärar-

utbildningen ger och den utexaminerade läraren har. De ovannämnda exemplen innehåller 

förvisso mål eller ambitioner som innebär uttolkningar av de nationella målen snarare än 

introduktion av helt nya, lokala mål för respektive lärarutbildning, men det faktum att 

utbildningsplaner innehåller lokala mål för lärarutbildningen innebär en positionering.  

   I fallet med varudeklarationen i det första av ovanstående citat utgör de citerade punkterna 

hälften av de lokala målsättningarna i utbildningsplanen. I det citerade utdraget betonas 

lärarutbildningens funktion som plattform för professionell utveckling, integrationen mellan 

utbildningsanordnaren och avnämaren samt funktionen som främjare av professionella 

nätverksbyggen. De lokala målsättningarna omfattar både lärarstudentens utbildningstid och 

det kommande yrkeslivet, men det är dock inte möjligt att enbart utifrån det empiriska 
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materialet med säkerhet avgöra om de lokala målen uttrycker en medveten ambition att 

positionera den egna lärarutbildningen i en professionsdiskurs.  

   Hur många utbildningsplaner i det empiriska materialet innehåller den här typen av 

uttolkningar eller varudeklarationer? De flesta men inte alla
199

 visar det sig, men det skiljer 

mycket mellan de olika utbildningsplanerna. I många fall består uttolkningen av en tämligen 

kortfattad text,
200

 men i några fall är texten mer omfattande och beskriver hur man från 

lärosätets sida vill att lärarutbildningen skall betraktas
201

. När det gäller professions-

perspektiv, handlar det i lokala mål eller programmål ibland om ”goda och för lärar-

uppgiften relevanta kunskaper och färdigheter”
202

 och om att studenten skall ha ”förmåga att 

självständigt förverkliga verksamhetens mål”
203

. Formuleringarna varierar, men gemensamt 

för två exemplen är att de relevanta kunskaperna och färdigheterna eller verksamhetens mål 

inte diskuteras och problematiseras. Man kan argumentera att en utbildningsplan inte ger 

utrymme för programförklaringar, diskussion eller problematisering. I vissa utbildnings-

planer ges dock utrymme för sådant, exempelvis vad man vid lärosätet avser då man talar 

om förhållningssätt och metoder som är relevanta för yrket.
204

 Den här typen av text i 

utbildningsplaner fungerar som ett slags programförklaring för eller varudeklaration av 

lärarutbildningen, det vill säga som en positionering både internt och externt. 

   Analys av utbildningsplanerna i det empiriska materialet ger inget svar på frågan varför 

man vid de flesta lärosäten i utbildningsplanerna för lärarutbildning inte positionerar sin 

lärarutbildning ännu tydligare. En förklaring skulle kunna vara att en positionering, oavsett 

hur den ser ut, i så fall skulle inbegripa all lärarutbildning vid lärosätet, vilket förutsätter 

konsensus. En annan tänkbar och, menar jag, trolig förklaring är att målen som anges i 

Högskoleförordningens examensbeskrivningar intar en så dominerande ställning att de 

fungerar som en hegemonisk intervention och uppfattas som heltäckande och transparenta.     

   Professionsaspekter går att urskilja i kursplanerna i det empiriska materialet. De går att 

urskilja i val av inriktningsnamn och kurs- eller delkursnamn, i innehållsbeskrivningar, i 

formuleringar av förväntade läranderesultat och i urvalet av kurslitteratur.  
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   Där inriktningsnamnet är Svenska på Lärarprogrammet,
205

 Lärarutbildning 270-330 

högskolepoäng för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan – svenska 

språket och litteraturen
206

 eller Lärarprogrammet 240 hp – grundskolans tidigare år,
207

 för 

att ge några exempel, finns således en positionering som inte finns om inriktningsnamnet i 

stället skulle ha varit Svenska och kursplanerna benämnts Svenska 1, 2, 3 eller 4. På samma 

sätt förhåller det sig med kurs- och delkursnamn. I den mån dessa namn innehåller ord som 

”skola”, ”lärare”, ”didaktiska verktyg” eller ”undervisning” – för att ge några hypotetiska 

exempel – uttrycks en professionsanknytning. En sådan professionsanknytning finns 

däremot inte i namnet, om kursen eller delkursen exempelvis heter Litteraturvetenskap I,
208

 

Barnlitteratur och barnkultur
209

 eller Historiens vingslag i språk och litteratur
210

. Kursernas 

eller delkursernas namn säger ingenting om deras faktiska professionsanknytning, men 

namnvalet innebär, icke desto mindre, en positionering. Generellt sett – alltså inte särskilt 

för konstruktionen den professionsinriktade svenskläraren – blir positionering allra 

tydligast, där inriktnings- eller kursnamnet, innehållsbeskrivningen, de förväntade lärande-

resultaten eller urvalet av kurslitteratur positioneras mot någonting. Det är dock ovanligt att 

i det empiriska materialet, som ju enbart handlar om svensklärarutbildning, finna 

positioneringar mot professionsinriktning. Det som kan förekomma och gör det, är att 

urvalet av kurslitteratur emellanåt inte explicit inbegriper ämnesdidaktiskt inriktad litteratur. 

I mitt empiriska material gäller detta framför allt några litterärt inriktade kursplaner.
211

 Att 

positioneringar mot professionsinriktning knappt existerar i det empiriska materialet, talar 

också för att professionsdiskursen intar en privilegierad ställning i svensklärar-

utbildningarna. Därigenom kommer professionsaspekten att fungera som determinant; den 

fungerar som en av de principer som vägleder innehåll och bildar tolkningsram för 

svensklärarutbildningarna. Det betyder inte att det finns en konsensus kring eller ens en 

uttalad definition av innebörden av dessa professionsaspekter. Tvärtom finns det en risk att 

man betonar enheten – att lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning – och 

inte de föränderliga, socialt situerade kompromisser som ligger inbäddade i 

determinanterna, i det här fallet i professionsutbildningstanken.
212

 

   Mål- eller syftesbeskrivning, alternativt en innehållsbeskrivning, kan också positionera en 

kurs eller delkurs i en professionsdiskurs, exempelvis genom att framhäva att syftet med en 

kurs är att studenten skall  
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förvärva en grundläggande beredskap att fungera som lärare i svenska inom grundskolans 

senare årskurser och gymnasieskolan. Genom kursen ska de studerande erövra fördjupade 

kunskaper, färdigheter och insikter om språk, litteratur och didaktik så att de kan under-

stödja och stimulera elever i deras språkutveckling och allsidig kunskapsutveckling inom 

ämnet
213

  

 

I ovan citerade innehållsbeskrivning urskiljer jag professionsdiskursens nodalpunkt 

professionell kunskap och kompetens. Kunskaper och färdigheter om språk, litteratur och 

didaktik, vilket ingår i professionell kunskap för en svensklärare, beskrivs som redskap för 

att understödja elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling inom svenskämnet, vilket 

beskriver en del av den professionella kompetens som en svensklärare förväntas besitta. 

Professionsanknytningen är däremot inte uttalad, där kursplanens innehållsbeskrivning fast-

slår att kursen är ”en allmän introduktion till ämnet litteraturvetenskap”
214

 eller att kursen 

fokuserar ”den västerländska dramatikens utveckling”
215

, även om det citerade innehållet 

anses relevant för svensklärare. Detta är ingen bedömning av kursernas faktiska professions-

anknytning utan en redogörelse för hur jag urskilt konstruktionen den professionsinriktade 

svenskläraren i det empiriska materialet.  

   Utformningen av förväntade läranderesultat är en annan punkt där lärosäten kan välja att 

ge svensklärarutbildningarna en mer eller mindre utpräglad professionsprofil, alternativt 

avstå från att göra det. Om läranderesultaten anger till vad eller varför kunskap, förmåga 

eller förhållningssätt skall användas – i det här fallet till undervisning, elevers lärande, 

pedagogisk verksamhet och så vidare – urskiljer jag en professionsinriktad svensklärar-

konstruktion. Så sker, exempelvis, då det förväntade läranderesultatet anger att studenten 

efter avslutad kurs skall kunna ”redogöra för olika textarters uppbyggnad och funktion, samt 

hur dessa kan utnyttjas för främjande av elevers språkutveckling”
216

 eller att studenten efter 

avslutad kurs kan ”exemplifiera hur kunskap om språkliga strukturer kan tillämpas i en 

undervisningssituation”
217

. Om det förväntade läranderesultat i stället anger att studenten 

efter avslutad kurs skall kunna något eller visa förmåga till något, men där det inte 

specificerats till vad eller varför, hör positioneringen snarast hemma i en annan diskurs. Så 

är fallet med förväntade läranderesultat som anger att studenten efter avslutad kurs skall 

”vara förtrogen med skrivregler och normer för skriven svenska”
218

 eller ha ”grundläggande 

kunskaper om grammatisk och semantisk teori och metod”
219

. I de två senare lärande-

resultaten uttrycks ingen professionsanknytning, även om det kan anses relevant för svensk-

lärare att vara förtrogen med skrivregler och ha grundläggande kunskaper om grammatisk 
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teori och metod. Det bör dock påpekas att det ingalunda råder vattentäta skott mellan de här 

typerna av formuleringar; ett lärosäte kan mycket väl ha ett allmänt kunskapsmål och ett 

professionsmål i en och samma kurs eller delkurs, det vill säga först tala om att studenten 

skall kunna något för att i nästa mål ange till vad denna kunskap skall användas.  

   Generellt sett är det lätt att i samtliga utbildningsplaner och, i mycket varierande grad, 

kursplaner i svensklärarutbildningarna finna något slags professionsanknytning. Då återstår 

slutligen frågan hur mycket som måste falla på plats för att jag skall tala om konstruktionen 

den professionsinriktade svenskläraren. Precis som för den tidigare konstruktionen behöver 

inte alla komponenter ingå, men summan av de olika komponenterna måste peka i riktning 

mot en sådan konstruktion.  

   Sammanfattningsvis kan professionsdiskursen, som för detta arbete rör lärarprofessionen, 

sägas innefatta följande beståndsdelar: en utbildning som bygger på vetenskaplig grund och 

på beprövad erfarenhet, gedigna och specifika kunskaper – såväl ämnesmässiga, ämnes-

didaktiska och allmändidaktiska som läroplansteoretiska och organisationsteoretiska
220

 – 

vilka dock inte är statiska, en yrkesetik grundad på gemensam värdegrund, samverkans-

kultur och individens autonomi, kritiskt tänkande och självreflektion samt kvalitets-, 

resultat- och utvecklingsansvar. Det är det fråga om en aktiv lärarprofessionsidentitet, som 

den blivande läraren iklär sig.  

    Det kan vara på sin plats att påminna om att ett antal av de ovan uppräknade känne-

tecknen återkommer i andra diskurser. Dit hör exempelvis vetenskaplighet och kritiskt 

tänkande som är diskursiva markörer i den akademiska diskursen eller gemensam värde-

grund och samverkan som är centrala i demokratidiskursen.
221

 Diskurserna överlappar, som 

tidigare sagts, varandra, och de kämpar om utrymme på diskursarenan. I den kampen på 

arenan lärarutbildning, som är och genom politiska beslut skall vara en professions-

utbildning, är professionsdiskursen en av de diskurser som intar en privilegierad ställning.   

   Med detta som introduktion till konstruktionen den professionsinriktade svenskläraren 

och som redogörelse för hur jag resonerat då jag genom dokument- och diskursanalys 

urskilt konstruktionen är det dags för en fördjupning i det empiriska materialet. 

 

Exempel 1 – som en röd tråd i en inriktning mot tidigare skolår  
 

I en utbildningsplan för lärarutbildning anges att studerande genom lärarutbildning skall 

”tillägna sig en grundkompetens som avser det ansvar alla lärare har oavsett lärar-

uppdrag”.
222

 Lärarutbildningen skall ge ”goda och relevanta ämneskunskaper”
223

 och 
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 Gunnar Berg, 1999, s. 75. 
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 I professionsdiskurs kan också andra beståndsdelar ingå, däribland entreprenöriell identitet, effektivitet, 

kontroll och utvärdering, och då är det, enligt Judyth Sachs fråga om en styrningsprofessionalism. Den 

professionalism som fokuseras i det här avsnittet är snarare en demokratisk professionalism, enligt vilken 

den professionella läraren är en central aktör i ett demokratiskt och demokratiserande samhälle. Markörerna i 

professionsdiskursen som drar åt styrningshållet äger för övrigt likheter med den diskurs som benämns 

globaliseringsdiskursen. 
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 Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 330 hp, reviderad 2008-01-24. 
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 Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 330 hp, reviderad 2008-01-24.  
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möjlighet för studerande att ”inom givna ramar själva utforma sin utbildning”.
224

 Vidare 

sägs att ”[ä]mneskunskaperna skall kunna relateras till lärprocesser och urval av ämnesstoff 

och måste därför struktureras med hänsyn till yrkets krav”.
225

 Formuleringarna i denna 

utbildningsplan innebär, även om de starkt påminner om propositionstexten,
226

 en retorisk 

positionering i en professionsdiskurs.  

   Då återstår frågan om den retoriska positioneringen i utbildningsplanen återkommer i 

lärarutbildningens kursplaner. Båda typerna av dokument är juridiskt bindande för ett 

lärosäte, men de författas inte alltid på samma administrativa nivå eller uttrycker samma 

positionering. En utbildningsplan kan skrivas av en administratör eller handläggare som kan 

allt om förordningar, examensbeskrivningar, etc. men som inte nödvändigtvis är lärare, 

didaktiker eller ämnesexpert, medan kursplaner skrivs av ämnesfolk (som inte 

nödvändigtvis vet, läser eller bryr sig om vad som står i examensbeskrivningarna eller i 

utbildningsplanen). Det kan men behöver inte innebära att utbildningsplaner och kursplaner 

positionerar lärarutbildningen på olika sätt. Därtill kommer att utbildningsplanerna, som i 

mitt empiriska material, ofta är gemensamma för all lärarutbildning, vilket också kan 

förklara olikheter mellan utbildningsplanens och kursplanernas positionering av lärar-

utbildningen. Hur ser det då ut i svensklärarutbildningen i detta exempel? 

   Vid lärosätet gavs 2009 inriktningen Svenska och matematik i tidiga skolår. Redan 

inriktningsnamnet indikerar att det är fråga om en professionsutbildning, och detta intryck 

förstärks av att kurserna heter Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A 

respektive Språk och matematik från förskola till tidiga skolår B. I kursnamnen har tidiga 

skolår preciserats; det gäller den pedagogiska verksamheten från förskola till och med 

grundskolans tidiga skolår.
227

 Som ansvariga för båda kurserna anges Institutionen för 

didaktik, och kurserna ges enligt kursplanerna inom lärarprogrammet och kan ingå i lärar-

examen som en del av en inriktning eller som en specialisering. Det sistnämnda innebär 

således att kurserna inte enbart är att betrakta som inriktningskurser.
228

 Kursernas namn 

signalerar också att kurserna ligger närmare didaktik än de akademiska matematik- och 

svenskämnena: 

 

 Didaktik med inriktning språk i förskola och tidigare skolår 15 hp 

 Didaktik med inriktning matematik i förskola och tidigare skolår 15 hp
229

 

 Läsandets och skrivandets betydelse i barns kulturella och sociala vardagsliv 7,5 hp 

 Didaktik med inriktning matematik i tidigare skolår 7,5 hp 

 Språk- och matematikundervisningens praxis, 15 hp (VFU)
230
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 Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 330 hp, reviderad 2008-01-24. 
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 Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 330 hp, reviderad 2008-01-24. 
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 Prop. 1999/2000:135, s. 10, 11 och 16. 
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 Enligt ett informationsblad från lärosätet riktar sig inriktningen till den ”som vill arbeta som lärare i 

grundskolans tidigare år” (Uppsala universitet, Lärarprogrammet 210-330 hp, Svenska och matematik i 

tidiga skolår, hämtad 2009-02-23). 
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 Detta är, enligt det nämnda informationsbladet, delkurserna i inriktningen Svenska och matematik i tidiga 

skolår. 
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 Uppsala universitet, kursplan Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A, 30 hp (4DI029), 

reviderad 2008-06-10. 
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Kursnamnen i detta exempel betonar didaktik och användning i högre grad än ämnes-

kunskap, vilket talar både för och emot en professionspositionering. Å ena sidan anger fyra 

av fem kursnamn explicit till vad kunskapen skall användas: undervisning i förskola 

respektive tidigare skolår. Å andra sidan ger valet av ämneskunskapen en retoriskt något 

svagare ställning. Att kursnamnen inte betonar ämneskunskaper lika starkt som didaktik och 

undervisning kan förklaras med att det är fråga om en inriktning mot de tidiga skolåren, och 

där finns, av tradition och i politiska dokument, inte en lika stark betoning av ämnes-

kunskapernas betydelse för den blivande läraren.  

   Det sistnämnda skall dock inte tas till intäkt att ämneskunskaper retoriskt inte ges 

utrymme i lärosätets kursplaner för inriktningen. Innehållsbeskrivningarna för respektive 

delkurs anger rubriker som rör ämnesinnehåll, exempelvis tal-, läs- och skrivutveckling och 

genrer i samtal och skriftspråk respektive aritmetik och sortering, statistik och sannolik-

het.
231

 Professionsinriktningen är dock den tydligaste som jag urskiljer i kursplanerna i detta 

exempel. Beskrivningen av kursinnehåll lägger fokus på kunskaper och kompetenser som är 

relevanta för lärare i matematik och svenska för grundskolans tidigare år: barns möte med 

skolans tal- och skriftspråkliga genrer och ämnesspråk, dokumentation och bedömning av 

barns tal-, läs- och skrivutveckling, skriftspråklig normalisering och marginalisering samt 

läs- och skrivsvårigheter, översikt om teoribildning kring lärande och undervisning i 

matematik, dokumentation och bedömning av barns lärande i matematik, barn i behov av 

särskilt stöd i matematik plus VFU-innehållet (planering, genomförande, utvärdering och 

utveckling av undervisning, ämnesintegration i ett didaktiskt perspektiv, barns delaktighet 

samt förutsättningar för och sätt att lära, utvärdering av barns lärande, samband mellan teori 

och praktik). Det finns, utöver den didaktiska aspekten, en tydlig inriktning på färdighet, 

även om detta inte utesluter ett mer abstrakt eller åtminstone inte lika tydligt mätbart lärande 

(”identitetsutveckling”, språklig medvetenhet” etc.).
232

 

   Kursernas namn och innehållsbeskrivningen lägger alltså fokus på didaktik och ämnes-

kunskap, det vill säga professionell kunskap och kompetens. I detta exempel är det lätt att i 

och utifrån det empiriska materialet urskilja konstruktionen den professionsinriktade 

svenskläraren, i och med att både kunskap och kompetens för ett professionellt ändamål 

retoriskt betonas.  

   En analys av urvalet av kurslitteratur ger samma bild som innehållsbeskrivningarna, det 

vill säga att kurserna fokuserar professionell kunskap och kompetens. Förutom läroplaner 

för förskolan och den obligatoriska grundskolan, återfinns verk med titlar som Språk-

stimulering: Tal och skrift i förskoleåldern, Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik 
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för lärare,
233

 Ämne och språk – språkliga dimensioner i ämnesundervisningen och 

Matematikundervisningens dilemman: hur lärare kan hantera lärandets komplexitet
234

. 

   Dokumentanalysen indikerar, som visats, en professionsprofil, som sedan bekräftas av 

diskursanalysen av läranderesultatens formuleringar, vilka bland annat anger att studenten 

efter avslutade kurser skall kunna: 

 

 utifrån olika didaktiska och metodiska perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur 

undervisningens och den pedagogiska verksamhetens innehåll, organisation och arbetsformer 

skapar möjligheter för barns lärande och utveckling inom språk och matematik 

 i enlighet med ett vetenskapligt och språkligt godtagbart sätt dokumentera barns tal-, läs- och 

skrivutveckling samt matematiska utveckling
235

 

 illustrera, ställa samman och förklara sina kunskaper om barns tal- och skriftspråkliga samt 

matematiska utveckling under tidigare skolår 

 utifrån didaktiska teoribildningar kritiskt analysera hur undervisningens innehåll, 

organisation och arbetsformer skapar förutsättningar för barns lärande och utveckling i språk 

och matematik 

 inom den verksamhetsförlagda delen av kursen planera, organisera och leda undervisning av 

barn i grundskolans tidigare skolår 

 utifrån didaktisk teori och ur ett undervisningsperspektiv systematiskt reflektera över och 

värdera undervisningens villkor med särskilt fokus på barns förutsättningar för lärande i 

språk och matematik.
236

 

 

Listan här ovan omfattar nästan alla förväntade läranderesultat för de två inriktnings-

kurserna, och de citerade läranderesultaten anknyter till professionsdiskursen: vetenskaplig 

grund och kritiskt tänkande (gemensamma också för den akademiska diskursen), kunskaper 

som krävs för yrket, förmåga att agera autonomt i yrket, självreflektion och utveckling. 

Sammantaget speglar de förväntade läranderesultaten för inriktningen flera av de lärar-

paradigm, som ställts upp av andra forskare.
237

 Det handlar om att studenten skall 

socialiseras in i en befintlig lärarpraktik och ges förutsättningar att delta i skolans förnyelse-

arbete samt att lärarutbildningen skall skapa reflekterande praktiker. Återigen aktualiseras 

hur en konstruktion är en positionering som inte bara anknyter till en diskurs, utan också 

innefattar element från andra diskurser. Det går således inte att enbart utgå från en diskurs 

och säga att konstruktionen ”belägger” diskursens markörer, utan konstruktionen bygger på 

mer än diskursen och delvis något annat än diskursen. Exemplet belyser också att en 

svensklärarkonstruktion kan inrymma flera olika lärarparadigm. 
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Exempel 2 – professionsdiskurs i en inriktning mot senare skolår 
 

 

Mitt andra exempel inriktar sig mot verksamhet som svensklärare i grundskolans senare år 

och gymnasieskolan och omfattar, enligt utbildningsplanen, 90 högskolepoäng plus en 

fördjupning om 30 högskolepoäng för blivande gymnasielärare. Inriktningsnamnet har inte 

en lika tydlig professionsinriktning som i föregående exempel. Vid detta lärosäte innehåller 

varken inriktningsnamnet mot tidigare år – Svenska och matematik i samspel 60 hp – eller 

mot senare år någon verksamhetsinformation. Som jag skrev i inledningen till denna 

konstruktion går det inte att enbart utifrån enstaka faktorer dra slutsatser om hur en 

svensklärarutbildning positioneras. 

  Utbildningsplanen för lärarprogrammet vid detta lärosäte gäller för all lärarutbildning 

mellan 180 och 330 högskolepoäng. Den innehåller allmänna mål för lärarutbildningen, i 

form av delvis modifierade citat ur Högskoleförordningens examensbeskrivning. Vissa mål 

anges dock enbart gälla för examen på avancerad nivå, det vill säga 240-330 högskolepoäng 

varav minst 60 högskolepoäng avlagts på avancerad nivå.
238

 Att lärosätet valt att inte 

särskilja mellan olika lärarexamina skulle kunna tolkas som ett uttryck för en lägre grad av 

professionsinriktning – som om det inte spelade någon roll vilket slags lärare det handlar 

om. Mer sannolikt är dock att lärosätet i utbildningsplanen inte gjort åtskillnad mellan 

lärarexamina. En uttalad intention med den förnyade lärarutbildningen av 2001 var det som 

kom att ses som ”enhetslärartanken”, det vill säga att inte skapa en hierarki mellan olika 

lärarkategorier utan att jämställa olika lärarexamina. Det framgår inte heller att det aktuella 

lärosätet tillhört dem som i remissvar avstyrkt tanken på en lärarexamen. Följaktligen är det 

rimligt att tänka att sammanförandet av allmänna mål för lärarexamina inte är ett resultat av 

ett bristande intresse för att positionera sin lärarutbildning i en lärarprofessionsdiskurs utan 

snarare en ambition att visa följsamhet gentemot propositionens intentioner eller en 

ambition att positionera lärarutbildningen i en valfrihetsdiskurs. 

   Inom inriktningen Svenska, har de tre första kurserna – som är obligatoriska för blivande 

svensklärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan – samma namn: Svenska, 

lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Därmed signaleras 

verksamhetsområdet och huvudsyftet med dessa kurser, nämligen att utbilda svensklärare 

för det angivna verksamhetsområdet. I delkursernas namn, exempelvis Skriva och tala 

(skriv- och retorikstrimma), 6 hp, Språkstruktur (i synkront, diakront och kontrastivt 

perspektiv), 9 hp,
239

 Antiken fram till renässansen, 7.5 hp, 1900-talets litteratur, 7.5 hp,
240

 

Den textskapande människan, 15 hp, respektive Barns och ungdomars språk och läsande i 

utveckling, 15 hp,
241

 finns däremot ingen uttalad professionsanknytning.   
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   I delkursnamnen är det således ämnena – svenska språket och litteraturvetenskap, vilka 

också anges som huvudområden – som står i fokus. Det går inte att utifrån det empiriska 

materialet – som inte omfattar kvalitativa intervjuer med lärarutbildare vid detta lärosäte – 

dra några slutsatser varför delkursernas namn lägger fokus på ämnen och inte, som i 

kursnamnen, på verksamheten eller huvudsyftet med kurserna. En tänkbar förklaring är att 

ämnestraditionen är stark i svensklärarutbildningarna som inriktar sig mot grundskolans 

senare år och, inte minst, gymnasieskolan. Det finns inte heller några kontraindikationer 

mot ämnenas betydelse i propositionen för den förnyade lärarutbildningen 2001. Där sägs i 

stället att frågor som rör ämnesinnehåll liksom betingelser för hur lärande sker inom 

respektive ämne bör stå i fokus inom inriktningar: ”Det är därför angeläget med en utökning 

av ämnesdidaktiken och att ämnets struktur görs relevant för läraryrket”.
242

 I propositionen 

sägs vidare att remissinstanser uttryckt ”en stark oro för att ämneskunskaperna får stå 

tillbaka” om Lärarutbildningskommitténs förslag skulle genomföras.
243

 Hur det aktuella 

lärosätet ställde sig i frågan framgår dock inte av propositionstexten. 

   Ämne och relevans för läraryrket återkommer också i innehållsbeskrivningarna i den 

aktuella svensklärarutbildningens kursplaner. Om den andra inriktningskursen sägs att det 

övergripande målet är att ”lägga grunden för den studerandes litterära bildning och 

didaktiska medvetenhet” och studenten ”skall reflektera över och tillägna sig förmågan att 

kommunicera litteraturens funktioner i olika kontexter: på individnivå, i det kommande 

läraruppdraget och i ett vidare samhälleligt perspektiv”.
244

 Innehållsbeskrivningen i 

inriktningens tredje kursplan anger att syftet är att ”fördjupa den studerandes litterära 

bildning och didaktiska medvetenhet, med viss betoning på de populära och ungdoms-

kulturella repertoarerna” och studenten ”skall reflektera över de populära uttrycksformerna 

och genrerna i ett kulturhistoriskt och didaktiskt perspektiv.”
245

 Innehållsbeskrivningarna 

ger stöd för läsningen att det i den aktuella svensklärarutbildningens kursplaner finns en 

retorisk strävan att uppmärksamma såväl ämne som profession. 

    Den aktuella svensklärarutbildningen mot senare år och gymnasieskolan speglar en 

balansgång mellan, å ena sidan, ämnets betydelse och, å andra sidan, det i propositionen 

uttryckta behovet av att ämnet – som det heter i propositionstexten – görs relevant för 

läraryrket. Samma balansgång återfinns i de förväntade läranderesultaten för delkurserna. 

Där handlar det om ämnesinriktade läranderesultat, av såväl kunna- och göra- som av 

tillämpa- och reflektera över-typ. Till kunna och göra-läranderesultaten hör att studenten 

skall ”kunna producera språkligt korrekta och stilistiskt adekvata texter med och utan 

hjälpmedel”, ”kunna använda grundläggande grammatiska verktyg och begrepp samt 
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förhålla sig reflekterande till dem och deras användbarhet”
246

 samt ”kunna återge och 

förklara de huvudsakliga linjerna i (framförallt) den västerländska litteraturens historia”.
247

  

Till tillämpa- och reflektera över-läranderesultaten hör att studenten skall kunna ”reflektera 

över och föra en diskussion om litteraturens relevans för individ och samhälle”
248

 och 

”reflektera kring olika uttrycks relevans i ett personligt, didaktiskt och samhälleligt 

perspektiv”
249

.  

   Läranderesultat är dock inte genomgående kopplade till ämne i betydelsen kunskaper om 

någon aspekt av svenska språket eller litteraturvetenskap; de kan också vara professions-

inriktade, som de förväntade läranderesultat vilka anger att studenten skall ”kunna tillämpa 

kursens innehåll i en undervisningssituation”,
250

 ”kunna konstruera lärandemiljöer som 

främjar ungas läs- och skrivutveckling”
251

 eller ”kunna relatera svenskämnet i skolan till 

ämnesdidaktiken på svensklärarutbildningen och dokumentera sina observationer”
252

. 

   De förväntade läranderesultaten illustrerar att denna svensklärarutbildning mot senare år 

och gymnasieskolan i kursplanernas förväntade läranderesultat listar såväl ämnes- som 

professionsinriktade läranderesultat. Grovt räknat väger ämne och profession tämligen 

jämnt i de förväntade läranderesultaten, och det finns vissa läranderesultat som – beroende 

på tolkning – kan hamna i bägge grupper. Min slutsats är att formuleringarna av kurs-

planernas förväntade läranderesultat signalerar samma balansgång mellan ämne och 

profession som dokumentanalysen. Det finns en tydlig, retorisk professionsinriktning i den 

exemplifierade svensklärarutbildningen, men denna professionsinriktning ger i högre grad 

än det föregående exemplet ett retoriskt utrymme åt de ämnen som ansetts bygga upp 

skolämnet svenska, det vill säga svenska språket och litteraturvetenskap.  

 

Sammanfattning och diskussion av den andra konstruktionen 
 

I det empiriska materialet för denna avhandling återfinns konstruktionen den professions-

inriktade svenskläraren i svensklärarutbildningar mot grundskolans tidigare år liksom mot 

grundskolans senare år och gymnasieskolan. Den går att urskilja i samtliga utbildnings-

planer i det empiriska materialet, men sättet att positionera utbildningen i en professions-

diskurs varierar starkt från en instrumentell användning av föreskrifter i Högskolelagen och 
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Högskoleförordningen till en positionering, som jag kallat för pedagogisk-didaktisk 

varudeklaration men som också kan ses som ett uttryck för marknadsföring.  

   I utbildningsplanerna är konstruktionen den professionsinriktade läraren av generell 

karaktär, vilket är ett resultat av att utbildningsplanerna i de flesta fall inte har en tydlig 

ämnesprofil utan är generella eller inriktade på omfattning av examen
253

 eller den 

skolverksamhet mot vilken lärarutbildningen riktas
254

. I den mån ämne anges är det ofta 

fråga om ämneskluster,
255

 vilket minskar sannolikheten att det i utbildningsplaner skall vara 

möjligt att urskilja en professionsinriktad ämneskonstruktion. 

   I svensklärarinriktningar och kurser, oavsett om dessa är språkligt eller litterärt inriktade, 

är det däremot lätt att urskilja en professionsinriktad ämneskonstruktion. Ett kännetecken 

för konstruktionen är att man i dessa kursplaner inte enbart anger vad som läses eller vilket 

det förväntade läranderesultatet är, utan att de också i något avseende visar till vad och hur 

kunskapen skall användas. Genom att ange vad en svensklärare för en viss verksamhet kan 

och gör, men också hur han eller hon förhåller sig till lärande, kunskap, elever, kollegor och 

så vidare dras – eventuellt utan att detta sker medvetet – en demarkationslinje gentemot dem 

som inte är svensklärare. Den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten, i 

form av ämneskunskap, ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt, en förmåga till reflektion och 

omsättning i klassrumsundervisningen, skiljer inomprofessionella från utomprofessionella. 

Den skapar, tillsammans med yrkesetiken som bottnar i en gemensam värdegrund, 

samverkanskultur och tilltro till individens autonomi, förutsättningar för den professions-

inriktade svenskläraren med förmåga att utöva yrket och att uppfylla det för 

professionsdiskursen väsentliga kvalitets- och resultatansvaret. Konstruktionen den 

professionsinriktade svenskläraren innefattar således mer än enbart förvärvande av 

kunskaper och kompetenser för yrkeslivet. Det handlar i lika hög grad om socialisering in i 

professionens traditioner, vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet, etik och värdegrund 

som identifikation, det vill säga att inta subjektspositionen som den professionella 

svenskläraren. Allt detta gäller oavsett om den blivande svenskläraren är inriktad på 

yrkesverksamhet i grundskolans tidigare år, senare år eller i gymnasieskolan.  

   Konstruktionen den professionsinriktade svenskläraren är, med tanke på direktiven och 

intentionerna i propositionen 1999/2000:135, inte kontroversiell. Lärarutbildningen är och 

skall, enligt politiska beslut, vara en professionsutbildning, vilket innebär att studenterna 

utbildas för ett bestämt syfte, en profession. I och med att det är fråga om en profession 

finns förväntningar på innehållet i utbildningarna, och dessa professionsförväntningar har 

sin bakgrund i såväl traditioner som i samhällsutveckling. Samtidigt fastslås i propositionen 

att lärarutbildning är en akademisk professionsutbildning, vilket innebär att professionens 

traditioner, förväntningar och behov möter akademiska traditioner och förväntningar eller 

behov att upprätthålla en vetenskaplighet i utbildningen. I det empiriska materialet är 
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balansgången mellan professionens och akademins förväntningar och behov tydligare i 

utbildnings- och kursplaner för svensklärarutbildningar mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan än mot grundskolans tidigare år. I materialet som rör svensklärar-

inriktningar och kurser mot grundskolans senare år och gymnasieskolan, där konstruktionen 

den professionsinriktade svenskläraren är tydligt urskiljbar, finns ett mer uttalat krav på och 

behov av att understryka att man utbildar ämnesexperter. En förklaring till de variationer i 

utformning som konstruktionen får i kursplanerna, är att den ämnesdidaktiska erfarenhets-

basen i svensklärarutbildningen, det vill säga lärarutbildare som själva är utbildade 

svensklärare, kan antas ha ett intresse av att positioneringen av svensklärarutbildningarna i 

en professionsriktning skall se ut på ett visst sätt. Den skall överensstämma med deras 

uppfattning om subjektspositionen den professionella svenskläraren. Enkelt uttryckt innebär 

det att mixen mellan professionell kunskap och professionell kompetens varierar. 

    

 
Den demokratiska svenskläraren 
 

 

En av de konceptioner som kännetecknar svensk utbildningspolitik från 1960-talets slut och 

framåt är den demokratiska. Det är en konception som är normativ och målet är jämlika 

villkor, som ett uttryck för mänskliga rättigheter.
256

  

   Konceptioner är uppfattningar och begrepp, grundtankar och bärande idéer, som ger 

någonting – i detta fall utbildningspolitik – innebörd, och diskurser är helheter av uttryck, 

utsagor och begrepp och sätt att resonera om dessa helheter. Det går därför att i utbildnings-

politiska sammanhang finna en demokratidiskurs. Inom högre utbildning beskrivs syftet 

med utbildning ”som ett ansvar att upprätthålla – och utveckla – den svenska demokratin 

och att bidra till jämlikhet människor emellan.”
257

 Nodalpunkten i demokratidiskursen är att 

befästa demokratin, och samverkan, mångfald, breddad rekrytering och studentinflytande 

lyfts fram som moment som bygger upp diskursen. Kännetecken för diskursens subjekts-

position, är aktivt deltagande.
258

 Konstruktionen den demokratiska svenskläraren utgår från 

värdegrunden demokrati, i vilket man, utifrån Högskolelagens och Högskoleförordningens 

målformuleringar, inbegriper ett antal punkter. 

   I Högskolelagen anges att högskolorna skall främja ”ekonomisk och social välfärd och 

rättvisa […] jämställdhet mellan kvinnor och män […] förståelsen för andra länder och för 

internationella förhållanden” samt ”främja och bredda rekryteringen till högskolan”.
259

 Det 

ställs således generella krav på högskolorna att bedriva en verksamhet som ligger i linje 

med demokratidiskursen. I de paragrafer (8-9 §) som anger de kompetenser som studenter 

skall utveckla genom utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå finns inga mål som 

kan kopplas till demokratidiskursen. Demokratidiskursen återkommer i stället i Högskole-

förordningens examensbeskrivningar, där det finns flera formuleringar med en demokratisk 
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ansats. Det anges exempelvis under rubriken ”Färdighet och förmåga” att studenten skall 

”visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”, ”på 

bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling”, ”samarbeta med elever och deras 

vårdnadshavare”, ”visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, 

inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna”, 

visa ”förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling 

av elever” samt ”förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten”. Även under rubriken 

”Värderingsförmåga och förhållningssätt” återkommer den demokratiska ansatsen, i 

formuleringen att studenten skall ”visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra 

bedömningar […] med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna”.
260

 Konstruktionen 

den demokratiska svenskläraren representerar således en lärare som i sin yrkesverksamhet 

främjar ekonomisk, social, global, könsmässig och etnisk jämställdhet, värnar om mänskliga 

rättigheter, främjar samverkan, motverkar diskriminering och kränkning samt skapar 

förutsättningar för alla individers utveckling.     

   Som tidigare sagts återfinns i lärosätenas utbildningsplaner för lärarutbildning examens-

beskrivningarnas formuleringar vanligtvis som referat eller citat. Detta gäller också de 

demokratiskt inriktade målformuleringarna om jämställdhet,
261

 lagarbete och samverkan i 

demokratiska arbets- och beslutsprocesser
262

 och förmåga att förmedla och förankra sam-

hällets och demokratins värdegrund
263

. 

   De värdegrundsmål för lärarutbildning, vilka anges i Högskoleförordningens examens-

beskrivningar, är påbud, inte rekommendationer eller önskemål från statlig sida. Därmed 

fungerar värdegrundsmålen som determinanter; i något avseende styr de innehåll och 

påverkar tolkning. Mängden mål med värdegrundsansats indikerar också att värdegrunds-

målen är centrala. Hur mycket de styr och påverkar kan möjligen diskuteras, men analysen 

av det empiriska materialet visar att värdegrund ges stort utrymme i examens-

beskrivningarnas målformuleringar, och värdegrund återkommer i utbildningsplanerna för 

lärarutbildning.  

   I utbildningsplanerna som ingår i det empiriska materialet återfinns demokratidiskursens 

moment ”samverkan” och ”mångfald”, liksom diskursens syfte och mål – att befästa 

demokrati och främja jämställdhet. I kursplanerna för svensklärarutbildningarna är just 

dessa demokratiska målformuleringar inte lika ofta förekommande som i utbildnings-

planerna. Där demokratidiskursens moment eller syfte och mål kan urskiljas i det empiriska 

materialets kursplaner, handlar det om innehålls- eller syftesbeskrivningar och förväntade 

läranderesultat eller om tilläggsinformation. Innehållsbeskrivningen för en kurs kan ange att 
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man med utgångspunkt i kön, klass och etnicitet granskar ”den mångkulturella skolans 

förutsättningar att skapa en god lärandemiljö för alla barn”.
264

  Det är också relativt lätt att i 

det empiriska materialet finna exempel på förväntade läranderesultat som anknyter till före-

ställningen om en skola för alla barn och till skolans styrdokument. Studenterna skall 

exempelvis kunna ”beskriva undervisning med kulturell mångfald i den svenska skolan”
265

 

eller ”analysera relationen mellan målen för konkret ämnesinnehåll i skolans svensk-

undervisning och skolans övergripande mål och värdegrund”
266

.   

   Vissa aspekter av den demokratiska värdegrunden är särskilt lätta att iaktta i kursplanerna. 

Dit hör genusaspekter. Innehållsbeskrivningar kan ange att en kurs eller delkurs behandlar 

”skriftspråkslärande i ett genusperspektiv”
267

 eller att ”[s]pråket som maktmedel, 

gemenskapsfaktor och gruppmärke analyseras utifrån klass-, genus- och etnicitets-

perspektiv”.
268

 Studenten skall kunna ”diskutera barnlitteratur ur genus-, etnicitet- och 

miljöperspektiv”,
269

 ”ta ställning till genus- och interkulturella perspektiv”.
270

 ”motivera val 

av skönlitteratur för olika barngrupper samt analysera skönlitteratur ur ett intersektionellt 

perspektiv”
271

 och ”analysera hur upplysningens och romantikens litterära texter har bidragit 

till att forma identiteter med avseende på genus, etnicitet och klass”
272

. Exemplen visar att 

genusaspekter fokuseras i språkligt, litterärt och allmänt svenskämnesdidaktiskt inriktade 

kurser, som då studenten skall visa ”god kunskap om och god förmåga att själv reflektera 

över betydelsen av genus- och jämställdhetsperspektiv och en demokratisk värdegrund i 

språk- och litteraturundervisning”
273

 eller ”förmåga att reflektera över olika texters 

gestaltningar av genus, etnicitet och sociala villkor utifrån ett brett textbegrepp”
274

. 

   Också i kurslitteraturlistorna är det relativt lätt att urskilja ett urval som kan knytas till 

konstruktionen den demokratiska svenskläraren. Detta gäller i synnerhet kurslitteratur med 

ett genusperspektiv, vilken återfinns både i svensklärarutbildningarna mot grundskolans 

tidigare år och mot senare år och gymnasieskolan, exempelvis Eilard, Genus och etnicitet i 

en ’läsebok’ i den svenska mångetniska skolan,
275

 Erson, Skärp dig! Språk och kön i 
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utbildningsmiljö,
276

 Lyngfelt, Text och kommunikativ tradition – en genusinriktad analys av 

en läromedelstext i svenska,
277

 Kåreland, Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur 

och genus i skola och förskola,
278

 Hirdman, Genussystemet: reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning, Björk, Under det rosa täcket; om kvinnlighetens vara och feministiska 

strategier samt Gilbert och Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the 

Nineteenth-Century Literary Imagination
279

. I det empiriska materialet är denna aspekt av 

demokratisk värdegrund särskilt frekvent i litterärt inriktade kurser som, även om den, som 

exemplen visar, också finns företrädd i språkvetenskapligt inriktade och allmänt svensk-

ämnesdidaktiska kurser.   

   I tilläggsinformation i svenskkursplaner i det empiriska materialet kan man också ibland 

återfinna formuleringar som rör demokratisk värdegrund och som indikerar konstruktionen 

den demokratiska svenskläraren. I kursplaner för svensklärarutbildningarna vid ett av de 

lärosäten som ingår i det empiriska materialet anges, bland annat, under rubriken Övrig 

information att ”[u]tbildningen skall utveckla de studerandes förståelse och förmåga att 

hävda de grundläggande värden som anges i nationella styrdokument och internationella 

överenskommelser”.
280

 En fråga som kan ställas är varför värdegrundsformuleringarna 

hamnat under rubriken Övrig information, som sammanfattar generella examens-

beskrivningsmål, inklusive akademisk och didaktisk kompetens samt vetenskaplig 

förankring. Analysen av utbildnings- och kursplanerna från det aktuella lärosätet ger inget 

svar på frågan, men det finns flera tänkbara skäl. Det kan bero på att värdegrund ses som ett 

övergripande mål i svensklärarutbildningen – att samma skrivning återkommer i alla 

svenskkursplaner vid det aktuella lärosätet indikerar att så är fallet – medan förväntade 

läranderesultat är kursspecifika och vanligtvis inte upprepas i olika kurser. Det för lärosätets 

kursplaner i svenska återkommande textavsnittet måste betraktas som en påminnelse om de 

nationella examensbeskrivningarnas mål, men varken dokument- eller diskursanalysen av 

de aktuella kursplanerna visar att demokratidiskursen i dessa kursplaner är starkare än andra 

diskurser.
281

    

   Analys av det empiriska materialet visar att värdegrundsaspekter, ofta i form av citat ur 

Högskoleförordningens examensbeskrivningar så gott som alltid finns i utbildningsplaner 

för lärarutbildning. Värdegrundsaspekter är också relativt lätta att urskilja i kurs-

beskrivningar och i urval av kurslitteratur men mer sällsynta i förväntade läranderesultat, 

även om det förekommer, vilket de tidigare nämnda exemplen visar. Det är däremot inte 

möjligt att dra slutsatsen att detta beror på att lärosäten måste beakta värdegrund och därför 
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oftast väljer att göra det där det inte är mätbart. Förväntade läranderesultat skall vara 

mätbara, och värdegrund är svårt att mäta, men åtminstone vissa aspekter av värdegrund 

återfinns i förväntade läranderesultat. Däremot är det inte osannolikt att det tas för givet att 

de blivande lärarna under utbildningens gång automatiskt inhämtar förmåga att beakta, 

kommunicera och förankra skolans och samhällets värdegrund och därmed skapa 

förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. Det är också möjligt att detta anses 

vara en uppgift för det allmänna utbildningsområdet, den utbildningsvetenskapliga kärnan, i 

lärarutbildningen och att det därför inte ännu oftare förekommer i svenskkursplaner.  

   Demokratidiskursen återfinns i utbildningspolitiska styrdokument för skola och högre 

utbildning. Den finns också i beskrivningar av skolämnet svenska, det som de blivande 

lärarna utbildas att undervisa i.
282

 Demokratisk värdegrund får i lärarutbildningarnas 

utbildnings- och kursplaner funktionen av hegemonisk intervention; det blir en retorisk 

subtext i utbildnings- och kursplaner. Med tanke på detta var det kanske inte förvånande att 

jag i det empiriska material urskiljer en svensklärarkonstruktion som speglar demokrati-

diskursen. Det var dock främst i utbildningsplanernas formuleringar och i beskrivningar av 

kursinnehåll som demokratiaspekter gör sig gällande. I svenskkursplanernas förväntade 

läranderesultat var det inte lika vanligt att denna demokratidiskurs gick att urskilja. I några 

fall går det dock att i en del av en inriktning eller i kursplaner urskilja en lärarkonstruktion 

som anknyter till demokratidiskursen och som jag valt att kalla för den demokratiska 

svenskläraren.  

    

Exempel 1 – utbildningsplan och del av inriktning 
 

Vid ett lärosäte – för övrigt samma lärosäte som i det andra exemplet i konstruktionen den 

akademiska svenskläraren – gavs 2009 svensklärarutbildning i inriktningen Svenska i 

mångfaldens skola. Inriktningen gavs mot tre åldersgrupper: förskoleklass – skolår 6, skolår 

5-9 samt skolår 7-9 och gymnasiet. Utbildningsplanen innehåller under rubriken ”Färdighet 

och förmåga” mål som i stort sett är en upprepning av Högskoleförordningens examens-

beskrivning, däribland förmåga att omsätta kunskaper i undervisning så att alla elever lär sig 

och utvecklas, förmåga att förmedla, förankra samhällets och demokratins värdegrund samt 

regelverk för att förebygga och motverka diskriminering och kränkning.
283

 Att i lärosätets 

utbildningsplan återfinna de värdegrundsmål som anges i Högskoleförordningens examens-

beskrivning är, vilket redan sagts, inte unikt. I en del av kursplanerna som ingår i det 

empiriska materialet återfinns också spår av demokratidiskursens moment, syfte och mål. 

Det är mindre vanligt. 

   Dokument- och diskursanalysen visar för det första att demokratidiskursens moment, 

syften och mål återfinns i inriktningsnamnet och i kursnamnen Svenska/svenska som 

andraspråk i mångfaldens skola I, II, III, IV.  Med något undantag finns det däremot i 

delkursnamnen inga sådana diskursiva markörer, och det delkursnamn som innehåller ordet 

                                                 
282
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mångfald – Kultur, kommunikation och språklig mångfald 7,5 hp
284

 – kan, i synnerhet som 

bestämningen ”språklig” lagts till, uppfattas som hemmahörande i identitetsdiskursen, där 

nodalpunkten är det mångkulturella samhället. Identitetsdiskursen presenteras längre fram, i 

samband med analysen av konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren. 

Mångfald och mångkulturalitet utesluter inte varandra, men i demokratidiskursen ges ingen 

möjlighet för individen att välja bort samhällets normerande värdegrund. Den möjligheten 

finns potentiellt i identitetsdiskursen. 

   I svensklärarutbildningarnas kursplaner vid det aktuella lärosätet är det i de förväntade 

läranderesultaten som nodalpunkten att befästa demokratin och momentet samverkan åter-

kommer, då det fastslås att studenten efter genomgången kurs skall: 

 

 agera i enlighet med skolans värdegrund, demokratiuppdrag och kunskapsuppdrag
285

 

 samverka med kollegor och andra verksamhetsföreträdare kring verksamhetens mål och 

utformning
286

 
 

Exempel på förväntade läranderesultat som anknyter till en demokratidiskurs återkommer i 

fler kursplaner än de två ovanstående exemplen. Värdegrund återfinns i förväntade 

läranderesultat och i innehållsbeskrivningar av kurser, där det exempelvis heter att kursen 

behandlar ”hur undervisning kan bedrivas utifrån alla elevers förutsättningar och behov”.
287

 

Ordet ”alla” fungerar som en markör för demokratidiskursen. Det demokratiska samhället 

förutsätter att alla har möjlighet att ta del av utbildning och implicerar att utbildning befäster 

samhällets värdegrund. 

   Demokratidiskursens markörer dominerar inte i innehållsbeskrivningar av kurser eller i de 

förväntade läranderesultaten vid det aktuella lärosätet. Däremot återfinns demokrati-

diskursens markörer och hänvisningar till skolans styrdokument och verksamhetens mål i 

samtliga kursplaner, utom i de som enbart innehåller litteraturvetenskapliga delkurser. I en 

del av svensklärarutbildningarna vid detta lärosäte tycks det ha funnits en uttalad strävan att 

skriva fram en värdegrundsprofil, i inriktnings- och kursnamn men allra främst i förväntade 

läranderesultat och innehållsbeskrivningar. Som jag tidigare nämnde, kan formuleringarna 

emellanåt likna dem som återfinns i kursplaner som snarare kan hänföras till identitets-

diskursen. Detta kan hänga samman med att de kurser där demokratidiskursens markörer 

getts utrymme ofta är språkligt inriktade svenskkurser med fokus på tvärspråklighet och 

flerspråkighet. I dessa kursplaner lyfts behov av kunskap om och förståelse för kulturella 
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 Stockholms universitet, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I skolår 5-9 samt skolår 7-
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olikheter,
288

 men identitetsdiskursens mångkulturella samhälle ställer inte samma uttalat 

samhällsbyggande krav som i demokratidiskursen, utan har fokus på individen. 

   Dokument- och diskursanalysen av svenskkursplanerna från lärarutbildningarna vid det 

aktuella lärosätet indikerar en bakomliggande, ideologisk diskurs, en demokratidiskurs där 

svenskämnet är ett demokratiämne. En av de forskare som lyft svenskämnets betydelse som 

demokratiämne är Gunilla Molloy, som 2009 var verksam vid det för exemplet aktuella 

lärosätet. I Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik från 2007 skriver Molloy om ”ett 

lyckligt gifte mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget, där […] det dubbla 

uppdraget betonas genom beteckningen svenska som erfarenhetspedagogiskt demokrati-

ämne.”
289

 Det är ett rimligt antagande att Molloys framställning av svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kan påverkat svenskkursplaner i demokrati-

diskursriktning. Analysen av utbildnings- och kursplaner ger inte belägg för detta, vilket 

däremot en av intervjuerna med lärarutbildare vid det aktuella lärosätet gör.
290

 

   Ett annat förhållande som kan ha påverkat de demokratidiskursansatser som återfinns i en 

del av svensklärarutbildningarna vid detta lärosäte har en organisatorisk grund. Fram till den 

1 januari 2008 var lärarutbildningen vid det aktuella lärosätet en fristående utbildnings-

anordnare, inte en del av universitetet. Det kan tänkas att demokratidiskursen i kursplaner 

också är en spegling av den så kallade seminarietraditionen. I denna tradition ingick att den 

blivande läraren skulle bibringas kunskaper, färdigheter och värderingar och att detta var en 

viktig del av lärarkompetensen. Demokratiperspektivet är ingalunda den enda urskiljbara 

diskursen i svensklärarutbildningarna vid det aktuella lärosätet. Inom svensklärar-

utbildningarna vid lärosätet finns också en utpräglad akademisk diskurs, där de litteratur-

vetenskapliga kurserna tydligt positionerar sig i en akademisk diskurs, som präglas av 

klassiska akademiska ideal kring kritiskt vetenskapligt kunskapssökande med akademisk 

frihet, forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt (se konstruktionen den 

akademiska svenskläraren). Detta innebär att det inom svensklärarutbildningarna vid 

lärosätet finns (minst) två starka svensklärarkonstruktioner: den demokratiska svenskläraren 

respektive den akademiska svenskläraren. De två diskurserna som existerar parallellt i 

svensklärarutbildningarna vid lärosätet kan ses som en motsättning mellan två institutioner, 

mellan olika kunskaps- och utbildningstraditioner, mellan en seminarietradition och en 

läroverkstradition, mellan en professionsutbildning och en akademisk tradition. De här 

parallella diskurserna samexisterar i lärosätets svensklärarutbildningar och behöver inte 

uppfattas som motsättningar. En fråga som dock är svår att förbigå är vilka konsekvenser de 

dubbla diskurserna får för den blivande svensklärarens professionella identitetskonstruktion. 

Vad händer när två olika diskurser möts och skall inordnas i ett paradigm – 

svensklärarparadigmet – och eventuellt värderas utifrån nya kriterier?  

   Analysen av lärosätets svensklärarutbildningar visar på två svensklärarkonstruktioner som 

konkurrerar om utrymme på samma arena.  Min slutsats är att det inte är fråga om en öppen 
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konflikt mellan olika delar av utbildningen, men att diskurserna tydligt positionerar sig 

snarare än söker kompromisser. 

 

Exempel 2 – i utbildningsplan och i enstaka kursplaner 
 

Vid ett av de tjugotvå lärosäten som ingår i det empiriska materialet gavs år 2009 in-

riktningen Språk, kommunikation, lek och lärande (210 hp). Inriktningen för undervisnings-

områdena förskola/förskoleklass/fritidshem utgör ett gränsfall för denna avhandling, i och 

med att inriktningen också omfattar pedagoger i förskola, som har en egen examens-

beskrivning i Högskoleförordningen, och pedagoger i fritidshem. Eftersom det finns en 

koppling till grundlärarexamen och eftersom dokumentanalysen visar att inriktningens del-

kurser, innehåll, läranderesultat och kurslitteratur i stora delar är mycket lik svensklärar-

utbildningar mot grundskolan har jag valt att inkludera inriktningen.
291

 

   I utbildningsplanen anges i tretton punkter examensmål. I detta fall är det inte fråga om 

citat från Högskoleförordningens examensbeskrivningar utan målen har formulerats om och 

sammanfattats. Efter avslutad utbildning skall studenten kunna ”aktivt förebygga och 

motverka kränkningar av mänskliga rättigheter” samt ”redogöra för och reflektera över 

verksamheterna i en demokratisk skola”.
292

 Den förstnämnda formuleringen anknyter till 

demokratidiskursens nodalpunkt att befästa demokratin. 

   Demokratimål återfinns också i kursplaner, till exempel i kursen Språk, kommunikation, 

lek och lärande för undervisningsomr
293

 förskola/förskoleklass/fritidshem (1-30 hp). I 

kursens syftesbeskrivning heter det att  
 

den studerande ska utveckla kunskaper om mångfald i människors utvecklings- och 

lärandeprocesser. Ytterligare ett syfte är att den studerande ska utveckla förmåga att 

arbeta tematiskt med olika kommunikativa uttrycksformer, samt utveckla förståelse för 

hur estetiskt lärande kan vara meningsskapande och berika individens utveckling. Syftet 

är också att den studerande ska utveckla kunskaper och handlingsberedskap för att 

bedriva pedagogisk utveckling i grupper där elevsammansättningen är heterogen, samt 

kunna motverka att elever upplever svårigheter eller bristande motivation.
294

  

 

Ovanstående beskrivning är ett exempel på att diskurser – i detta fall demokratidiskursen, 

identitetsdiskursen och professionsdiskursen – kan mötas i kursplanetext utan att det 

behöver innebära motsättningar. Demokratidiskursens moment mångfald och samverkan 

förenas med identitetsdiskursens nodalpunkt individuell identitet och med professions-

diskursen, vilken presenterats i samband med analysen av konstruktionen den professions-
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 Den här inriktningen Språk, kommunikation, lek och lärande (210 hp) innehåller delkurser, förväntade 
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inriktade svenskläraren. Mångfald och arbete i grupp är medel för individens utveckling, 

men individens behov eller förståelsen för heterogenitet undantränger inte gruppens mål-

sättning, det vill säga ett demokratiskt samhälle där ”alla ska med”.  

    Demokratidiskursens markörer återfinns också mer eller mindre explicit i förväntade 

läranderesultat, och jag har för att lyfta fram dessa markörer kursiverat i formuleringarna: 

 

 befrämja samspelet mellan människor med olika kulturella bakgrunder [min kursiv] 

 självständigt och tillsammans med VFU-lärare planera, genomföra och utvärdera 

pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna [min kursiv] 

 genom självkännedom och empatisk förmåga bemöta barn och vuxna enligt 

styrdokumentens riktlinjer [min kursiv] 

 diskutera barnlitteratur ur genus-, etnicitet- och miljöperspektiv [min kursiv] 

 kreativt använda berättande och estetiska gestaltningsformer för alla barns lärande 

[min kursiv].
295

 

 

I ovan uppräknade förväntade läranderesultat – som, för övrigt, är hämtade ur en och samma 

kursplan, vilket innebär att frekvens också är en indikation om positionering – är det 

återigen momenten mångfald och samverkan som betonas. De uppräknade läranderesultaten 

från kursplanen rör balans mellan individ och kollektiv, samspel, samverkan, villighet att 

underordna sig demokratiska överenskommelser, beredskap att beakta aspekter av 

mänskliga rättigheter samt att arbeta för ett samhälle som inkluderar alla. Här är det inte 

främst formuleringarna utan snarare mängden av läranderesultat med koppling till 

demokratidiskursen som indikerar en demokratisk lärarkonstruktion. Det är dessutom – 

möjligtvis på grund av den verksamhet som de blivande lärarna utbildas för – inte en uttalad 

svensklärarkonstruktion, men i det demokratiuppdrag som formuleras i kursens förväntade 

läranderesultat är språket och kommunikationen centrala ingredienser. 

   Också i nästa kurs i samma inriktning innehåller de förväntade läranderesultaten språkliga 

markörer med demokratianknytning. Det anges bland annat att den studerande efter avslutad 

kurs skall kunna: 

 

 utveckla lärandemiljöer för alla barn med avseende på läs- och skrivutveckling samt 

skapande processer [min kursiv] 

 redogöra för och analysera olika former av barnkultur med fokus på bild och text 

även med utgångspunkt i demokratifrågor som genus, etnicitet, hållbar utveckling 

och barn/elever i behov av särskilt stöd [min kursiv] 

 utforma lärandemiljöer så att alla barn/elever får möjligheter att bli förtrogna med 

Internet och kommunikationsteknik, IKT [min kursiv].
296

  
 

Även här har jag valt att kursivera markörer som pekar mot en demokratisk lärar-

konstruktion. Det i mitt tycke riktigt intressanta är att se om denna lärarkonstruktion är 

generell i lärosätets svensklärarutbildningar. I utbildningsplanen för Lärarprogrammet – 

inriktning svenska: språk, kultur och litteratur 270-330 hp finns samma mål som för 
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inriktningen mot förskola, förskoleklass och fritidshem; efter avslutad utbildning skall 

studenten kunna ”aktivt förebygga och motverka kränkningar av mänskliga rättigheter”.
297

 

Också de förväntade läranderesultaten inkluderar formuleringar som kan hänföras till 

demokratidiskursen, men de är inte lika tydligt formulerade som i den förstnämnda 

inriktningen. Studenten skall efter avslutad kurs kunna ”beskriva och reflektera de 

nationella kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och gymnasieskolan”. 

Att beskriva och reflektera över de nationella kursplanetexterna kan anses inkludera 

demokratimål, men så som det förväntade läranderesultatet formulerats behöver det inte 

innebära beskrivning av och reflektion över demokratimål i de nationella styrdokumenten. 

Vidare skall studenten kunna beskriva och identifiera ”elevers språkutveckling i en kulturell 

och social kontext” och ”diskutera texters normer och värderingsdimensioner”.
298

 Också 

dessa förväntade läranderesultat kan omfatta värdegrundsmål men behöver inte göra det. 

   En något tydligare anknytning till demokratidiskursen finns i förväntade läranderesultat, 

enligt vilka studenten skall 

 

 ha kunnat tillägna sig kunskaper om svensklärarens såväl kunskaps- som samhälls-

uppdrag [min kursiv] 

 kunna medverka vid betygssättning [min kursiv] 

 kunna arbeta i arbetslag med utgångspunkt i verksamheten [min kursiv].
299

 

 

Åter betonas samverkan, också då det rör sig om betygssättning, en uppgift där man skulle 

kunna tänka sig en ensam, ansvarig lärare. I denna kursplan uttrycks dessutom det dubbla 

uppdrag som lärare enligt Högskoleförordningens examensbeskrivning de facto har men 

som inte alltid explicit lyfts fram i svenskkursplanerna för lärarutbildning.  

   Inriktningen Svenska: språk, kultur och litteratur omfattar fyra kursplaner, medan 

inriktningen Språk, kommunikation, lek och lärande endast inbegriper två kursplaner. Ändå 

är det i de två kursplanerna för lärarutbildningen inriktad mot yngre elever som jag tydligast 

urskiljer demokratidiskursen. Det är framför allt i dessa kursplaner som värdegrund ges 

utrymme.  Därmed förstärks bilden att det grundläggande och nödvändiga demokratiarbetet 

främst sker och bör ske i förskola, förskoleklass och fritidshem, medan demokratiarbetet i 

grundskolans senare år och gymnasieskolan både kan och skall vara mer underförstått. Det 

empiriska materialet från det aktuella lärosätet innefattar inte svenskkursplaner för grund-

skolans tidigare år, vilket gör det svårt att utifrån kursplanerna för förskoleklass och 

kursplanerna för grundskolans senare år och gymnasieskolan verifiera min slutsats. 
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Sammanfattning och diskussion av den tredje konstruktionen  
 

 

Den normativa demokratiska konception där målet är jämlika villkor i svensk utbildnings-

politik går att utskilja i det empiriska materialet för denna avhandling. Samma sak gäller 

den demokratidiskurs som finns i dokument som rör högre utbildning i Sverige och vars 

syfte är att upprätthålla och utveckla den svenska demokratin och att bidra till jämlikhet 

mellan människor. Det går därmed att i det empiriska materialet urskilja en svensklärar-

identitet som jag har valt att kalla för den demokratiska svenskläraren. Konstruktionens 

utgångspunkt är demokratisk värdegrund och de diskurser som kan knytas till denna 

värdegrund.  

   Demokratidiskurs är lättare att urskilja i utbildningsplanerna än i kursplanerna, i och med 

att den i den förstnämnda typen av dokument alltid ges utrymme i form av citat ur eller, i 

något enstaka fall, hänvisning till Högskoleförordningens examensbeskrivningar. Mindre 

vanligt är att utbildningsplanerna innehåller konkretiseringar av vad värdegrundsmålen 

innebär för lärosätenas lärarutbildningar, liknande de pedagogisk-didaktiska eller 

marknadsföringsmässiga varudeklarationer som förekommer när det gäller akademisk lärar-

utbildning och lärarutbildning som professionsutbildning. Det finns dock kursplaner där 

värdegrundsaspekter lyfts fram, framför allt i kursbeskrivningar och urval av kurslitteratur 

men också i någon mån i förväntade läranderesultat. Demokrati- och värdegrundsmål är inte 

de lättaste att mäta, och förväntade läranderesultat skall vara mätbara. Andra tänkbara 

förklaringar till att demokrati- och värdegrundsmål inte så ofta förekommer i svensklärar-

utbildningarnas kursplaner kan också vara att dessa anses främst höra hemma i 

lärarutbildningens allmänna utbildningsområde/utbildningsvetenskapliga kärna eller att de 

ses som mål som klarats av i samband med att de blivande svensklärarna läst en 

introduktionskurs kring läraruppdraget. Slutligen är det möjligt att demokrati- och 

värdegrundsmål anses så självklara – att de i så hög grad anses utgöra en integrerad del av 

läraruppdraget och (svensk)lärarutbildningen – att de inte behöver beredas särskilt utrymme 

i kursplaner för blivande svensklärare. Det går inte att utifrån enbart analys av det empiriska 

materialet dra slutsatser om vilken förklaring eller vilka förklaringar som ligger bakom 

inplaceringen av värdegrundsaspekter, men det går inte heller att utesluta någon av de 

hypotetiska förklaringsmodellerna. 

   Konstruktionen den demokratiska svenskläraren innefattar både svensklärarutbildningar 

mot grundskolans tidigare år och senare år samt gymnasieskolan. Det empiriska materialet 

visar dock viss skillnad i hur denna konstruktion tar sig uttryck i dokumenten för 

svensklärarutbildningarna mot de olika skolverksamheterna; fostransaspekten är något 

lättare att urskilja i dokumenten för svensklärarutbildningarna mot tidigare år, medan den 

teoretiserande, i synnerhet kulturteoretiserande, aspekten är lättare att urskilja i dokumenten 

för svensklärarutbildningarna mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Där är det 

möjligt att se kopplingar till seminarie- respektive läroverkstraditionerna i svensk 

lärarutbildning. Skillnaden i hur konstruktionen gestaltas i svensklärarutbildningar belyser 

den iakttagelse som gjorts i samband med de tidigare behandlade konstruktionerna: en 
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läraridentitet är konstruerande och konstruerad i ett växelspel mellan ett antal faktorer, där 

diskurs är en central faktor, eftersom språket enligt Foucault påverkar hur människor 

uppfattar och ordnar världen omkring sig, men inte den enda. 

 

Den väljande och valbara svenskläraren 
 

Den fjärde konstruktion som jag urskiljer i det empiriska materialet har jag valt att benämna 

den väljande och valbara svenskläraren. Valet av namn tar sin utgångspunkt i att 

konstruktionen medför två val. För det första innebär den att studenten, den blivande 

svenskläraren, ges möjlighet att inom sin svensklärarutbildning göra ett val. För det andra 

innebär den att studenten genom sitt val i olika avseenden gör sig valbar. 

   Den lärarutbildning som gavs år 2009 hade sin politiska (och delvis juridiska) förankring i 

regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning, samtidigt som den till 

en del
300

 redan påverkats av Högskoleverkets utvärdering och uppföljning av lärar-

utbildningen liksom av utredningen En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109 och 

sannolikt av det remissarbete som föregick propositionen Bäst i klassen - en ny 

lärarutbildning Prop. 2009/10:89. Ett stöd för detta antagande finner jag i de sätt på vilka 

lärosäten 2009 hanterade frågan om valfrihet i svensklärarutbildningarna. Propositionen från 

2001 fastslår att lärarutbildningen, inom ramen för lärosätets förutsättningar, bör erbjuda 

studenterna en viss valfrihet: 

 

En ny lärarutbildning bör utgöras av tre väl integrerade utbildningsområden: allmänt 

utbildningsområde om 60 poäng, inriktning(ar) om minst 40 poäng och specialisering(ar) 

om minst 20 poäng. Den föreslagna strukturen innebär att studenten får en stor frihet att, 

utifrån det enskilda lärosätets förutsättningar forma sin utbildnings uppläggning och 

innehåll. Lärarutbildningens nya struktur ger möjlighet att utbilda en lärarkår som har 

stora gemensamma yrkeskunskaper – och kompetenser – men samtidigt innehåller stor 

individuell variation genom sammansättningen av inriktningar och specialisering(ar). 

Studenterna får genom val av inriktning och specialisering ta ansvar för den egna 

yrkesutbildningens profilering och på ett tidigt stadium utforma sin egen kompetens som 

lärare.
301

  
 

De valmöjligheter inom ramen för inriktningar och specialiseringar, vilka föreskrevs i 

propositionen En förnyad lärarutbildning 1999/2000:135, kom sedan att kritiseras av 

Högskoleverkets bedömargrupper i uppföljningar och utvärderingar av lärosäten. Där 

konstateras att reformens bärande idé kring frihet och flexibilitet ”har lett till att det blivit 

svårt för lärosätena att skapa en naturlig progression för studenterna i utbildningen. Statens 

                                                 
300

 En jämförelse mellan kursplaner i svenska daterade före 2008 och samma kursplaner reviderade i slutet av 

det året eller under 2009 visar att det vid åtminstone en del lärosäten redan pågick ett arbete att förändra 

svensklärarutbildning i enlighet med de riktlinjer som sedan anges i propositionen Bäst i klassen. Tydligast 

är att man i högre grad betonar ämneskunskaper i svenska i de kursplaner som reviderats under slutet av 

2008 och början av 2009 än i äldre versioner av kursplanerna. Det här kan givetvis bero på att lärosäten varit 

föremål för Högskoleverkets granskning och att förändringarna är resultatet av lärosätens strävan att komma 

till rätta med påtalade brister.  
301

 Prop. 1999/2000:135, s. 16. 
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möjligheter att styra lärarutbildningen har också minskat”.
302

 Den sista meningen är 

intressant, eftersom den inte återkommer i propositionen från 2010, där Högskoleverkets 

rapport refereras. Uppenbarligen bedömdes svårigheterna för staten att styra inte vara ett 

vägande skäl eller inte ett politiskt gångbart skäl att begränsa studenternas valmöjligheter. I 

stället talas det i propositionen om svåröverskådlighet och anställningsbarhet: 
 

En komplicerad och svåröverskådlig utbildningsstruktur med ett allmänt utbildnings-

område, olika inriktningar och specialiseringar, kombinerat med verksamhetsförlagd 

utbildning och krav på examensarbete medförde stora svårigheter för studenterna att göra 

relevanta vägval med tanke på möjligheter till framtida anställning. [---] Den valfrihet för 

studenten som finns i utbudet av kurser och inriktningar har ibland medfört att det blir 

svårt för lärosätena att skapa en progression i lärarutbildningen.
303

  

 

I det empiriska materialet från 2009 finns det några exempel på svensklärarutbildningar, där 

studenterna till en del utformar sin egen svensklärarprofil. Av svensklärarutbildningarna vid 

tjugotvå lärosäten finns denna möjlighet att inom ramen för inriktningen välja vid mindre än 

en fjärdedel. Hur stor valmöjlighet som ges varierar. I ena änden av skalan finns 

svenskinriktningar, där studenten väljer innehållet för en hel termins ämnesstudier. I andra 

änden av skalan finns de svenskinriktningar, där studenten endast väljer specialisering
304

 för 

sitt examensarbete eller sin uppsats i inriktningen. Med valfrihet kan man också avse 

studentens val av inriktning och därmed utbildningslängd och lärarexamen på grundnivå 

eller avancerad nivå, men detta är inte den definition som jag använder för konstruktionen. 

   Den minsta gemensamma nämnare som jag valt för konstruktionen den väljande och 

valbara svenskläraren är att studenten enligt utbildnings- och kursplaner kan välja ämnes-

område för en kurs. Det räcker alltså inte att studenten kan välja inriktning (exempelvis 

”svenska” eller ”engelska”), ämne för en uppsats eller viss kurslitteratur. För att jag skall 

tala om en väljande svensklärare måste det vara relativt tydligt att det är studenten som 

väljer innehåll i sin svensklärarutbildning. 

   Valmöjligheterna varierar kraftigt i det empiriska materialet, och jag har inte ställt upp 

någon poänggräns för att urskilja konstruktionen. Detta innebär, beroende på studenternas 

val och de valda kursernas inriktning, att konstruktionen den väljande och valbara svensk-

läraren kan överlappa andra svensklärarkonstruktioner. Om studenten väljer kurser som 

positioneras i exempelvis den akademiska diskursen, ser konstruktionen den väljande och 

valbara svenskläraren annorlunda ut än om studenten väljer kurser som positioneras i 

exempelvis identitetsdiskursen. Kärnpunkten i konstruktionen är att studenten måste välja 

innehåll för en del av sin utbildning och, i och med detta val, gör sig – åtminstone 

hypotetiskt sett
305

 – valbar för avnämarna.  

   Utgångspunkten för konstruktionen den väljande och valbara svenskläraren är således ett 

politiskt fattat beslut i lärarutbildningsreformen från 2001 att studenter skall ges möjlighet 

                                                 
302

 Högskoleverket, Rapport 2005:17 R, s. 12.  
303

 Prop. 2009/10:89, s. 10. 
304

 Språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga studier eller andra ämnesavgränsade studier. 
305

 I realiteten kan brist på utexaminerade svensklärare innebära att avnämare inte alls bryr sig om vilka 

kurser som ingått i den presumtiva svensklärarens utbildning.  



83 

 

att genom val utforma sin lärarutbildning. Bakom det politiska beslutet kan man uppfatta 

idéer om flexibilitet och profilering. Dessa idéer ingår i globaliseringsdiskursen, vars 

diskursiva kännetecken är internationalisering, arbetsmarknadens behov, profilering, 

anställningsbarhet och jämförbarhet. Subjektet är i denna diskurs anställningsbar och 

flexibel.
306

 I den mån lärarutbildningen ger möjlighet att genom val bredda utbildningen, 

ökar potentiellt sett flexibiliteten. En svensklärare som har läst tre terminers svenskkurser, 

varav en termin svenska som andraspråk har en annan kompetens – en bredare kompetens 

och, sett ur en viss synvinkel, större flexibilitet – än en svensklärare som har läst tre 

terminers svenskkurser med språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning. Den 

bredare kompetensen får dock andra konsekvenser, vilket diskuteras längre fram. Bakom 

det politiska beslutet kan man också uppfatta inslag från en frihets- eller entreprenörs-

diskurs, där envar har frihet att skapa sin egen anställningsbarhet. Ingendera av diskurserna 

kan dock ensam fungera som förklaringsmodell till förekomsten av valfriheten inom 

svenskinriktningarna. Detta diskuteras längre fram. 

   Hur tar sig då konstruktionen den väljande och valbara svenskläraren uttryck? 

Globaliseringsdiskursens moment om arbetsmarknadens behov återkommer i form av citat 

från eller referat av Högskolelagen, där det sägs att utbildning på grundnivå skall utveckla 

studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
307

 Det livslånga lärandet, som är 

moment för subjektspositionen, återfinns i utbildningsplaner, i form av hänvisningar till 

lärares behov att ”förstå och hantera nya frågeställningar inom sina kunskapsområden”
308

 

och förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
309

. Analysen av utbildnings-

planerna visar att det är Högskolelagens allmänna mål och målen i Högskoleförordningens 

examensbeskrivningar – det vill säga, läroplanskoden och determinanterna – som retoriskt 

ges utrymme i lärosätenas styrdokument för svensklärarutbildningarna, inte propositions-

texten om valfrihet. Vid lärosäten utan valfrihet inom svensklärarinriktningarna finns i 

huvudsak två sätt att i utbildningsplaner hantera frågan. Antingen anges att utbildningens 

studiegång – vari kan förstås såväl ingående kurser som ordningsföljd – bestäms av det 

program till vilket studenten är antagen
310

 eller att valmöjligheten består i och begränsas av 

val av examen, inriktning och verksamhetsområde
311

. Medan momentet arbetsmarknadens 

                                                 
306

 Ingrid Unemar Öst, 2009, s. 181. 
307

 Se exempelvis Högskolan Skövde, Utbildningsplan Lärarprogrammet för skolår F-6 – matematik, natur-

vetenskap, svenska och digitala lärmiljöer, 210 hp, fastställd 2009-01-08; Högskolan i Borås, 

Utbildningsplan Lärarprogrammet 270 hp, fastställd 2008-02-25 och Högskolan Dalarna, Utbildningsplan 

Lärarprogrammet 180/210/240/270/300/330 hp, reviderad 2008-09-04. 
308

 Karlstads universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet, 180-330 hp, fastställd 2007-06-11. 
309

 Se exempelvis Högskolan i Halmstad, Utbildningsplan Lärarprogrammet – inriktning Språk, 

kommunikation, lek och lärande, 210 hp, fastställd 2008-10-28 och Malmö högskola, Utbildningsplan 

Lärarutbildning 210/330 hp, fastställd 2008-03-07. 
310

 Se exempelvis Högskolan Skövde, Utbildningsplan Lärarprogrammet för skolår F-6 – matematik, 

naturvetenskap, svenska och digitala lärmiljöer, 210 hp, fastställd 2009-01-08 (”Utbildningens studiegång 

avgörs av det program studenten är antagen till”). 
311

 Se exempelvis Umeå universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet 180/210/270/300/330 hp, fastställd 

2007-08-31 (”Genom val av en eller flera inriktningar kan utbildningen utformas med avseende på de 

ämnen/ kunskapsområden och de verksamhetsområden/åldersgrupper inom vilka den studerande avser att 

bedriva sin yrkesverksamhet. Ingående kurser i en inriktning ska vara relevanta för lärarutbildning och svara 
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behov finns uttryckt i utbildningsplaner, är momentet anställningsbarhet inte lika fram-

trädande. Inte i någon av utbildningsplanerna, där valfriheten inom svenskinriktningarna 

saknas, sägs uttryckligen att frånvaron av valfrihet beror på att lärosätet bedömt att 

studenten för att vara anställningsbar måste ha ett visst kursinnehåll i sin utbildning. En 

sådan bedömning kan gjorts, men det framgår inte av utbildningsplanerna.  

   I utbildningsplaner från de lärosäten där valfrihet erbjöds inom ramen för svensklärar-

inriktningar konstateras, men ges inte nödvändigtvis en förklaring till, valfriheten:  

 

Lärarprogrammet skall erbjuda de studerande stor valfrihet under utbildningen och 

därmed möjliggöra individuellt utformade yrkesutbildningar. Genom ett brett kursutbud 

och en ändamålsenlig uppläggning skall utbildningsprogrammet också ge de studerande 

[…] möjlighet att tillvarata universitetets breda kunskapsresurser. De ingående kurserna 

skall alla ha en tydlig inriktning mot något eller några av de mål som föreskrivs i 

examensbeskrivningen för lärarexamen. Kursernas innehåll skall vidare relateras till de 

olika skolformernas styrdokument.
312

 

 

Av det citerade utdraget ur utbildningsplanen framgår att valfriheten inte är förhandlingsbar 

som princip i lärosätets lärarutbildning men också att den inte är ovillkorad. Textens 

funktion är att ställa upp ramar snarare än att diskursivt positionera valfriheten. Lärosäten 

som inom ramen för svensklärarutbildning erbjuder valfrihet kan också i utbildningsplanen 

förbehålla sig rätten att inte erbjuda vissa valmöjligheter: 

 

Under första terminen skall studenten upprätta en personlig studieplan […]. Studieplanen 

uppdateras därefter kontinuerligt under utbildningens gång genom successiva val av 

kurser. Urval aktualiseras om antalet sökande överskrider antalet platser på valbar kurs. 

Om antalet sökande till en valbar kurs blir […] allt för lågt kan kursen komma att ställas 

in. Utbud och inriktningar kan variera år från år till följd av Lärarutbildningsnämndens 

dimensioneringsbeslut.
313

 

 

I ovanstående citat är det inte kursers koppling till examensbeskrivningen eller anknytning 

till skolformers styrdokument som anges sätta gräns för studentens valfrihet inom 

inriktningen utan utbud av och tillgång till utbildningsplatser. Gemensamt för båda 

utbildningsplanerna är att valfriheten är omgärdad av villkor eller förbehåll. Ovillkorad 

valfrihet förekommer inte i några utbildningsplaner i det empiriska materialet. 

   Konstruktionen den väljande och valbara svenskläraren går, som sagt, att urskilja i det 

empiriska materialet men inte i kursplanernas formuleringar av innehåll, läranderesultat 

eller urval av kurslitteratur. Studenterna erbjuds möjlighet att delvis utforma sin utbildning 

och vidareutveckla eller fördjupa sina kunskaper, det är vad som anges. Kursplanerna anger 

ibland vilka valmöjligheter som svensklärarstudenterna har, ibland bara att studenterna kan 

                                                                                                                                                                  
mot något eller några av målen för kraven på lärarexamen”) och Örebro universitet, Utbildningsplan 

Lärarprogrammet 210-330 hp, fastställd 2008-11-24 (”Utbildningsområde med specialiseringar skall för den 

studerande omfatta minst 30 högskolepoäng. Den övre gränsen för specialiseringsstudiernas omfång beror på 

vilka val studenten gör ifråga om inriktningsstudier samt omfattningen på examen”). 
312

 Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 330 hp, reviderad 2008-01-24. 
313

 Växjö universitet, Utbildningsplan Lärarprogram för grundskolans senare år och gymnasiet, 270-330 hp, 

reviderad 2009-03-02. 
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välja mellan ett ospecificerat kursutbud. De två första av exemplen som följer illustrerar 

detta förhållande. 

 

Exempel 1 – en betydande314 del av inriktning  
 

Vid ett lärosäte gavs år 2009 svensklärarutbildning mot tidigare år i två inriktningar 

(svenska/matematik respektive svenska/engelska) samt inriktning mot grundskolans senare 

år och gymnasieskolan. I kursplanerna för inriktningarna mot tidigare år finns obligatoriska 

kurspaket och ingen valbarhet, medan kursplanerna för inriktningen mot grundskolans 

senare år och gymnasieskolan innehåller ett obligatoriskt kurspaket om 60 hp och möjlighet 

att välja mestadels fristående kurser i svenska språket, litteraturvetenskap, svenska som 

andraspråk eller filmvetenskap motsvarande 30 respektive 60 hp, enligt nedanstående:  

 

Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan I (GI1101
315

)  

60 hp 

Texter i elevens vardag (15 hp uppdelade på 6 hp sakprosa, 6 hp skönlitteratur, 3 hp VFU) 

Barns och ungdomars språk- och läsutveckling (15 hp uppdelade på 3,8 hp språkutveckling, 3,7 hp 

läsutveckling, 3 hp svenska som andraspråk och 4,5 hp VFU) 

Språk och texter genom historien (15 hp uppdelade på 6 hp språkhistoria, 6 hp litteraturhistoria och 3 hp VFU) 

Svenskämnet i ett samhällsperspektiv (15 hp uppdelade på 4,5 hp litteratur och samhälle, 1,5 hp drama, 4,5 hp 

språk och samhälle och 4,5 hp VFU) 

 

Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan II (GI1103
316

) 

30 hp 

Studenten väljer någon av kurserna: 

N02002 Nordiska språk med särskild inriktning på svenska (31-60) – 30 hp 

LI2201 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen (inom 1-60) – 30 hp 

LI1101 Barn- och ungdomslitteratur (1-30) - 30 hp 

SS1001 Svenska som andraspråk (1-30) – 30 hp 

FM1001 Filmvetenskap (1-30) – 30 hp 

GU1102 Svenska för de mellersta skolåren (31-60) – 30 hp ENDAST VALBAR FÖR GRUNDSKOLANS 

SENARE ÅR 

 

Svenska för gymnasieskolan III (GI1104
317

) 

30 hp 

Studenten väljer någon av kurserna: 

NO2002 Nordiska språk med särskild inriktning på svenska (31-60) – 30 hp 

NO3003 Nordiska språk, kandidatkurs (61-90) – 30 hp 

LI2201 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen (inom 1-60) – 30 hp 

LI3003 Litteraturvetenskap, kandidatkurs (61-90) – 30 hp 

LI1101 Barn- och ungdomslitteratur (1-30) - 30 hp 

SS1001 Svenska som andraspråk (1-30) – 30 hp 

SS2002 Svenska som andraspråk (31-60) – 30 hp 

FM1001 Filmvetenskap (1-30) – 30 hp 

FM2002 Filmvetenskap (31-60) – 30 hp 

Figur 2. I figuren visas en översiktsbild av de kurser som ingår i Svenska för grundskolans senare år och 

gymnasieskolan vid det aktuella lärosätet år 2009. 
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 Här används ordet ”betydande” för att markera omfång, inte värde. 
315

 Växjö universitet, kursplan Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan I, 60 hp 

(GI1101), fastställd 2007-12-12. 
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 Växjö universitet, kursplan Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan II, 30 hp 

(GI1103), fastställd 2007-01-09. 
317

 Växjö universitet, kursplan Svenska för gymnasieskolan III, 30 hp (GI1104), fastställd 2007-01-09. 
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Översiktbilden är viktig av två skäl. För det första visar den att en tredjedel respektive 

hälften av lärosätets svensklärarinriktning mot grundskolans senare år respektive 

gymnasieskolan utgörs av valbara kurser i nordiska språk, litteraturvetenskap, barn- och 

ungdomslitteratur, svenska som andraspråk och filmvetenskap. För det andra tycks 

översiktsbilden visa att en student, om han eller hon så önskar, kan välja exempelvis två 

filmvetenskapskurser och därmed välja en tydlig profilering.  

   Syftet med de valbara kurserna vid den här svensklärarutbildningen anges vara att 

studenten skall ”vidareutveckla sina kunskaper inom ett ämnesområde som studerats i 

GIX131/GI1101 och ev. i GIX132/GI1103” och ”sätta de fördjupade kunskaperna i relation 

till tidigare uppnådda mål så att de självständigt kan utveckla svenskundervisningen i 

enlighet med aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan”
318

 – alltså inte primärt 

att studenten skall bli nordist, litteraturvetare, filmvetare etc. De valbara kurserna förefaller 

inte ha inslag av eller genomsyras av ett svenskämnesdidaktiskt förhållningssätt eller 

innehålla VFU i de valbara kurserna, vilket är rimligt om kurserna är fristående kurser som 

också läses av studenter som inte har för avsikt att bli lärare. 

   Som översiktsbilden visar tycks det 2009 vara möjligt för en student vid detta lärosäte att i 

hög grad påverka sin svensklärarutbildning. I det avseendet tycks lärosätet följa 

intentionerna i propositionen från 2001. Samtidigt ger översiktbilden vid handen att 

studenten kan skräddarsy en svensklärarutbildning med bredd – det vill säga läsa 

exempelvis filmvetenskap och svenska som andraspråk på nivån 1-30 hp – eller med djup, 

det vill säga välja att läsa kurser (på nivån 61-90 hp) i nordiska språk eller litteratur-

vetenskap. Ett val innebär emellertid alltid att någonting annat väljs bort, och hypotetiskt 

kan valet få stor betydelse för den väljande studenten som å ena sidan, med sin bredd, kan 

bli attraktiv för vissa avnämare, men å andra sidan kan försvåra sina möjligheter till 

forskning. En väl fungerande studievägledning kan, förstås, i detta avseende hjälpa 

studenten att välja rätt, utifrån hans eller hennes framtidsplaner. Det empiriska materialet 

ger dock ingen information om sådan studievägledning automatiskt tillhandahålls, eller om 

studenterna väljer utifrån noggranna överväganden. Den nämnda kritiken från Högskole-

verket indikerar dock att det i det avseendet generellt – alltså inte nödvändigtvis för lärosätet 

i detta exempel – funnits brister, när det gäller studievägledning. 

   Noterbart är dateringen av kursplanerna för den valbara delen av svensklärarutbildning, 

det vill säga januari 2007. Som jämförelse kan sägas att svensklärarinriktningarna mot 

grundskolans tidigare år, i synnerhet de kursplaner som är från 2009, skiljer sig från svensk-

kursplanerna mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Kursplanerna mot tidigare år 

har tydligare krav på ämnesinnehåll, vilket kan bero på att ämnena matematik och engelska, 

enligt Lindes resonemang,
319

 är starkare inramade ämnen än vad svenska är. Tydligare krav 

på ämnesinnehåll skulle kunna utgöra en kontraindikation för valfrihet, i och med att man 

då rimligtvis inte kan garantera ett visst ämnesinnehåll.  
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 Växjö universitet, kursplan Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan I, 60 hp 

(GI1101), fastställd 2007-12-12. 
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   I det här sammanhanget tycks dock inte ämnets inramning vara avgörande; svensklärar-

studenterna mot tidigare år ges vid lärosätet i detta exempel ingen möjlighet att själva 

utforma sin utbildning, oavsett om ämnet är starkare eller svagare inramat. Andra faktorer, 

exempelvis att utbildningen är kortare och att 30 av inriktningens totalt 60 hp
320

 anslås till 

läs- och skrivutveckling kan vara en orsak till att svensklärarstudenterna mot tidigare år inte 

ges möjlighet att välja. Det är också möjligt att de utbildningspolitiska förändringar som 

intentionerades i samband med utredningen om en hållbar lärarutbildning också påverkat i 

riktning mot ett tydligare ämne och därmed en minskad benägenhet att låta lärarstudenter 

själva utforma sin utbildning. Utan att göra en diakron studie av kursplanerna för den 

aktuella inriktningen, går det dock inte att veta om svensklärarstudenterna mot tidigare år 

tidigare haft möjlighet att välja. 

   I vågskålarna tycks således ligga studentens fria val att utforma sin utbildning och därmed 

forma sin svenskläraridentitet genom att välja vilka kurser som ingår kontra en starkare 

framskriven ämnesprofil. Spelar tydlighet eller otydlighet någon roll? Det går i alla fall inte 

att utesluta. I rapporten Examinationen i högskolan sägs det att examinationer som ställer 

tydliga krav skapar starkare ämneslojalitet.
321

 Det är inte osannolikt att ett tydligt definierat 

utbildningsinnehåll också skapar starkare ämneslojalitet, det vill säga att identifikationen 

blir starkare – i den riktning som lärosätet medvetet eller omedvetet vill se – om valfriheten 

minskar eller helt avskaffas och svensklärarutbildningens innehåll blir starkare inramat. I 

uppdelningen av starkt kontra svagt avgränsade och inramade skolämnen får lärares 

utbildningsbakgrund stor betydelse för lärarnas tolkning av skolans läroplan. I svensklärar-

utbildningar där valfrihet och/eller valbarhet erbjuds, finns anledning att fråga sig hur 

studentens val kommer att påverka deras tolkning av skolämnet svenska. Detta gäller inte 

minst om konsekvensen blir att didaktiska perspektiv på svenskämnet väljs bort, alternativt 

faller bort på grund av studenternas val.   

   Om man vill kan man se det aktuella lärosätets beslut att erbjuda svensklärarstudenterna 

mot grundskolans senare år och gymnasieskolan stor valfrihet som ett uttryck för lärosätets 

strävan att inordna sin lärarutbildning – om än bara mot den angivna verksamheten – i ett 

personlighetsutvecklande paradigm (se avsnittet Den komplexa kontexten). Det kan också 

vara ett uttryck för lärosätets strävan efter att tillgodose kravet i propositionen från 2000 att 

ge studenterna ansvar för de egna studierna. Slutligen kan valfriheten ses som resultatet av 

organisatoriska överväganden, där samordning av svensklärarstudenters valmöjligheter och 

fristående kurser är avgörande. Utifrån utbildningsplanens skrivning att kursutbudet 

påverkas av antalet sökande och av dimensioneringsbeslut
322

 – viktiga parametrar för 

utbildningsanordnaren – ligger det nära till hands att tolka valfriheten som ett uttryck för 

organisatoriska överväganden. Oavsett vilka överväganden som legat bakom lärosätets 

beslut att ge svensklärarstudenterna mot grundskolans senare år och gymnasieskolan 
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 Det andra ämnet – matematik eller engelska – får nästan alla de övriga 30 hp.  
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 Högskoleverket, Examinationen i högskolan. Slutrapport från Högskoleverkets examinationsprojekt. 

Högskoleverkets rapportserie 1997:39 R. Stockholm, 1997, s. 35. 
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 Växjö universitet, Utbildningsplan Lärarprogram för grundskolans senare år och gymnasiet, 270-330 hp, 

reviderad 2009-03-02. 
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möjlighet att välja, är det ett rimligt antagande att valbarheten påverkar den läraridentitet 

som konstrueras, och att den påverkar studentens framtid. 

 

Exempel 2 – både del av en inriktning och kurser 
 

Ett annat lärosäte gav år 2009 inriktningen svenska till den ”som vill arbeta som lärare i 

grundskolan och gymnasieskolan”.
323

 Inriktningen består av fyra kurser: Svenska 1, Svenska 

2, Svenska 3 och Svenska 4 (eller Svenska 4 litterär inriktning, enligt ett informations-

blad
324

). Kurserna Svenska 4 respektive Svenska 4 litterär inriktning omfattar vardera 30 hp 

och består av fyra delkurser, där endast en är specificerad:  

 

Svenska 4 (5SV104)
325

 Svenska 4 språklig inriktning 

(5SV105)
326

 

Svenska 4 litterär inriktning 

(5LV302)
327

 

N7 Obligatorisk uppsatskurs 7.5 

hp
328

 

N8 el. L8 Valfri delkurs 7.5 hp 

N9 el. L9 Valfri delkurs 7.5 hp 

N10 el. L10 Valfri delkurs 7.5 

hp 

L1 Obligatorisk uppsatskurs 7.5 

hp 

L2 Valfri delkurs 7.5 hp 

L3 Valfri delkurs 7.5 hp 

L4 Valfri delkurs 7.5 hp 

L7 Obligatorisk uppsatskurs 7,5 

hp 

L2 Valfri delkurs 7,5 hp 

L3Valfri delkurs 7,5 hp 

L4 Valfri delkurs 7,5 hp 

 

Figur 3. I figuren visas översiktligt vilka valmöjligheter som lärarstudenter som läser Svenska 4 i någon 

variant hade vid det aktuella lärosätet år 2009. 
  

   

Oavsett vilken av Svenska 4-varianterna som läses är innehållsbeskrivningarna och de 

förväntade läranderesultaten snarlika. Kursen är antingen en fördjupning i språkliga och 

litterära delar av svenskämnet eller en språklig fördjupning eller en litterär fördjupning. 

Teoretiska kunskaper samt ämnesdidaktisk och akademisk kompetens lyfts fram i de 

förväntade läranderesultaten.
329

 Detta belyser det som inledningsvis sades om den här 

konstruktionen; beroende på de val som studenten gör, eller kan göra, får konstruktionen 

den väljande och valbara svenskläraren olika inriktningar: professionsinriktning, inriktning 

på akademiska ideal, etc. Eftersom vetenskaplighet, kritisk granskning och förmåga till 

självständig produktion av uppsats är centrala läranderesultat i Svenska 4-kurserna kan man 

i detta exempels alla valmöjligheter se inslag från den akademiska diskursen (se avsnittet 

Den akademiska svenskläraren).  
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 Uppsala universitet, Lärarprogrammet 210-330 hp, Svenska, hämtad 2009-02-23. 
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 Uppsala universitet, Lärarprogrammet svenska, http://www.littvet.uu.se/lararprogram.html (hämtad 2009-

02-23). 
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 Uppsala universitet, kursplan Svenska 4, 30 hp (5SV104), beslutad 2007-03-20. 
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 Uppsala universitet, kursplan Svenska 4 språklig inriktning, 30 hp (5SV105), inrättad 2007-03-20. 
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 Uppsala universitet, kursplan Svenska 4 litterär inriktning, 30 hp (5LV302), beslutad 2007-03-20. 
328

 Den här kursen är, enligt kursplanen, ”en uppsatskurs där ett mindre arbete av vetenskaplig och/eller 
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kursplan Svenska 4 språklig inriktning, 30 hp (5SV105), inrättade 2007-03-20,  



89 

 

   I det här exemplet tycks valfriheten närmast vara en fråga om valbarhet, det vill säga att 

studenten väljer språklig eller litterär inriktning. Vid detta lärosäte fanns för övrigt valbarhet 

inom svensklärarutbildning också före lärarutbildningsreformen från 2001.
330

 I svensklärar-

utbildningen från 2009 tas dock ytterligare ett steg, i och med att studenten tycks kunna 

välja vilka kurser han eller hon vill läsa. En begränsning anges dock i formuleringen att 

”Utbudet av undervisningskurser med fördjupningar i olika litterära ämnen varierar från 

termin till termin. Möjlighet finns även att välja bland ett antal läskurser som avslutas med 

muntlig tentamen”.
331

 Den här formuleringen gör inte klart hur stor valbarhet eller vems val 

det är fråga om. Inte heller här motiveras det faktum att valmöjlighet finns, det vill säga om 

orsakerna till valbarheten har pedagogiska, ideologiska eller organisatoriska bevekelse-

grunder. Utbildningsplanen innehåller dessutom en formulering som tydligt anger och 

begränsar ansvar: ”Det är den studerandes eget ansvar att kombinera kurser så att kraven för 

examen uppnås. Universitetets ansvar är att tillhandahålla ett utbud av kurser som gör det 

möjligt för de studerande att välja olika studievägar”.
332

  

 

Exempel 3 – val mellan två givna ämnen inom inriktningen 
 

Vid ett av de lärosäten som ingår i det empiriska materialet gavs 2009 svensklärarutbildning 

i tre varianter: mot grundskolans tidigare år (kallat inriktningsblock 90 hp), grundskolans 

senare år (inriktningsblock 120 hp) samt gymnasieskolan (inriktningsblock 150 hp). I den 

första varianten finns inga valmöjligheter vad beträffar ämnen eller kurser, utan studenterna 

läser kurserna Litteraturvetenskap I (30 hp), Svenska språket I (30 hp) samt Pedagogiskt 

arbete II (30 hp).
333

 Varje kurs består i sin tur av fyra delkurser om vardera 7.5 hp. 

   För blivande svensklärare mot grundskolans senare år tycks det bara finnas en val-

möjlighet; inom Svenska språket I tycks studenterna eller lärosätet välja mellan Textanalys 

eller Barns och ungdomars språkutveckling.
334

 Utöver detta ingår en avancerad kurs (30 hp) 

inom ämnesområdet. Den kursen innehåller examensarbete, vilket sannolikt innebär någon 

form av val. 

   För den tredje varianten, alltså för blivande gymnasielärare i svenska, erbjuder lärosätet 

möjlighet att läsa antingen Svenska språket II eller Litteraturvetenskap II. Också dessa 

kurser består av fyra delkurser om vardera 7.5 hp, och den sista kursen är en uppsats, med 

språklig respektive litterär inriktning. Översiktsbilden som följer visar kurserna i 

svenskinriktningen mot gymnasieskolan: 
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 Uppsala universitet är mitt eget alma mater, och när jag på 1980-talet läste lärarutbildning i svenska valde 

man under den tredje inriktningsterminen mellan språklig eller litterär fördjupningskurs med uppsats. 
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 Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 330 hp, beslutad 2007-05-31. 
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 Högskolan Dalarna, kursplan Pedagogiskt arbete II: Språk- och lekdidaktik för förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år, 30 hp (PG2018), reviderad 2009-01-07, är framför allt en svenskämnesdidaktisk 

kurs, om man ser till innehållsbeskrivning, förväntade läranderesultat och litteraturlista. 
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 Det är dock inte helt klart huruvida det är den enskilda studenten som väljer, eller om det är ett val som 

görs av någon annan part, exempelvis lärarutbildningens företrädare. 
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Gymnasieskolan (inriktningsblock 150 hp)  

Litteraturvetenskap I 30 hp (grundnivå) 

 Dramatik 7.5 hp 

Lyrik 7.5 hp 

Barn- och ungdomslitteratur 7.5 hp 

Populärlitteratur 7.5 hp 

Svenska språket I 30 hp 

Text och tal 7.5 hp 

Språkstruktur 7.5 hp 

Språk och identitet 7.5 hp 

Textanalys 7.5 hp eller Barns och ungdomars språkutveckling 7.5 hp 

Pedagogiskt arbete II 30 hp (grundnivå 2) 

Svenskdidaktik grundskolans senare år och gymnasieskolan 

Svenska språket II                                  ELLER              Litteraturvetenskap II 

Grannspråk 7.5 hp                                                             Epiken från antiken till romantiken 7.5 hp 

Språkhistoria 7.5 hp                                                          1800-talsepiken från realismen till         

                                                                                           symbolismen 7.5 hp 

Stilistik och textanalys I  7.5 hp                                        Epiken efter 1900 7.5 hp 

Uppsats 7.5 hp                                                                   Uppsats 7.5 hp 

Avancerad kurs 30 hp inom ämnesområdet inkl. examensarbete 

Figur 4. I figuren visas en översiktsbild av kurserna för blivande gymnasielärare vid det aktuella lärosätet 2009. 

 

Valet för de blivande gymnasielärarna i svenska står, som bilden visar, mellan en språkligt 

och en litterärt inriktad kurs. Inom den valda kursen finns i princip ingen frihet, bortsett från 

att studenten i uppsatskursen, oavsett om den är språkligt eller litterärt inriktad, tycks ”på 

egen hand formulera relevanta problemformuleringar”
335

 respektive ”problematisera ett 

litteraturvetenskapligt forskningsområde”.
336

 Trots att valet omfattar en termins studier är 

det en begränsad valbarhet, så till vida att studenten endast har två alternativ och inom 

respektive alternativ har en given kursordning att följa. Det är tänkbart att graden av 

valmöjlighet är ett resultat av lärosätets bedömning av vad som gör den blivande svensk-

läraren anställningsbar eller av organisatoriska överväganden, men det empiriska materialet 

ger inte besked om de resonemang som resulterat i att valmöjligheten begränsats.  

    

Sammanfattning och diskussion av den fjärde konstruktionen  
 

I de utbildnings- och kursplaner som utgör empiriskt material för denna avhandling är det 

möjligt att urskilja en svensklärarkonstruktion, som i vissa avseenden avviker från de 

tidigare behandlade svensklärarkonstruktionerna. Där de andra konstruktionerna mer eller 

mindre explicit anknyter till en diskurs inom utbildningsväsendet, tycks konstruktionen den 

väljande och valbara svenskläraren inte ha samma tydliga koppling till en diskurs. I den 

mån konstruktionen anknyter till diskurs, är det minst två eller tre diskurser som gör sig 

gällande.  

   Konstruktionen kan dock inte förstås enbart utifrån diskurser, utan den förefaller i hög 

grad kunna knytas till traditioner, organisatoriska överväganden och ett politiskt beslut, att 

lärarstudenter skall ges möjlighet att till en del utforma sin utbildning. Utifrån detta skulle 
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man kunna argumentera för ståndpunkten att konstruktionen den väljande och valbara 

svenskläraren inte är en diskursiv positionering utan det instrumentella resultatet av ett 

politiskt beslut (”Propositionstexten föreskriver att lärarstudenterna skall ges valfrihet att 

utforma sin utbildning… OK, då får de välja”) eller resultatet av helt andra – ekonomiska, 

planeringsmässiga, resursmässiga – överväganden (”Om svensklärarstudenterna får välja, 

kan vi skapa samläsningsgrupper mellan programstudenter och studenter på fristående 

kurser”).  

    I konstruktionen den väljande och valbara svenskläraren möts ett antal diskurser på 

diskursarenan. Globaliseringsdiskursens moment profilering, anställningsbarhet och 

jämförbarhet
337

 möter den entreprenöriella delen av professionsdiskursen, där, som Ulf 

Lundström skriver, ”[u]tbildning är central för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft”,
338

 

och de som utbildas utgör ett humankapital. En frihetsdiskurs finns också; individen har 

frihet att välja, och med det fria valet följer ansvaret att välja klokt, att välja strategiskt rätt. 

Genom att själva utforma en del av sin svensklärarutbildning skulle, i enlighet med ett 

sådant resonemang, de blivande svensklärarna kunna påverka sin flexibilitet och därmed sin 

anställningsbarhet.  

   Det är dock en rimlig slutsats att diskurserna inte ensamma är avgörande för 

konstruktionen. Om frihetsdiskursen hade vägt tyngst, skulle det tala för att ge också 

svensklärarstudenterna mot grundskolans tidigare år en viss frihet att välja kurser inom 

ramen för sin svenskinriktning. Hade det varit globaliseringsdiskursen eller 

entreprenörsdiskursen som vägt tyngst, skulle det tala för att, exempelvis, profilering skulle 

kunna öka anställningsbarhet för svensklärare mot tidigare år. En svensklärare mot tidigare 

år som läst fler kurser i, och därmed specialiserat sig på, barnlitteratur och barnkultur har 

inte samma kompetens som en svensklärare, vars specialitet är läs- och skrivutveckling. Min 

slutsats är att andra faktorer, däribland tradition och organisatoriska överväganden, avgör 

om konstruktionen den väljande och valbara svenskläraren går att urskilja i det empiriska 

materialet. 

   En utbildningsorganisation där lärarstudenterna tämligen fritt väljer, blir svåröverskådlig 

och svår att hantera, konstaterar Högskoleverket. Det blir svårt för såväl lärosäten som för 

de enskilda studenterna. Dessutom minskar statens möjligheter att styra utbildningen i den 

riktning som önskas. För den enskilda studenten innebär valmöjligheten också ett krav på att 

någonting annat väljs bort, eventuellt med stora konsekvenser. Slutligen innebär en sådan 

utbildningsorganisation att det blir avnämarna som, medvetet eller omedvetet, fattar det 

avgörande beslutet vilket slags svensklärare som skall utbildas.  

    

Den flerkulturellt inriktade svenskläraren 
 

Den femte konstruktionen som jag urskilt har jag valt att kalla för den flerkulturellt 

inriktade svenskläraren. I det empiriska materialet återfinns konstruktionen i form av hel 
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inriktning, del av inriktning samt i kurs. Den här konstruktionen skiljer sig från de tidigare 

behandlade konstruktionerna genom att denna, i högre grad än de andra, är knuten till 

ämnesinnehåll. Detta diskuteras mer ingående i samband med exemplen. 

   Konstruktionen kan kopplas till en viss diskurs, identitetsdiskursen. Dess nodalpunkt är 

individuell identitet. Den myt – i betydelsen grundläggande världsbild – som bär upp 

diskursen är myten om det mångkulturella samhället. Till de diskursiva markörerna hör 

mångkulturalism, reflexivt tänkande och självständighet. Subjektspositionen är det 

konsensussträvande subjektet, och en utbildning som positionerar sig inom identitets-

diskursen söker ”[s]tödja individens identitetsarbete och bidra till erkännande av skilda 

kulturella tillhörigheter”.
339

  

   I utbildningsplaner är det, som tidigare visats, vanligt att målen i Högskoleförordningens 

examensbeskrivningar citeras eller refereras, och dessa mål fokuserar inte explicit 

individuell identitet eller mångkulturalism. Det moment som däremot återfinns rör reflexivt 

tänkande; studenten skall ”visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera 

och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat”
340

. I 

programspecifika mål för lärarutbildning går det att, i några utbildningsplaner, finna 

formuleringar som anknyter till momentet mångkulturalism. Studenten skall, exempelvis, 

”visa interkulturell medvetenhet”
341

 eller ”visa fördjupad förmåga att kritiskt systematisera 

och reflektera över kunskap om interkulturalitet, fri bildning och mångvetenskaplighet i 

pedagogisk verksamhet”
342

.  

   I kursplaner är det relativt lätt att urskilja konstruktionen den flerkulturellt inriktade 

svenskläraren. Formuleringar som i någon form berör identitet återkommer i kursplaner från 

de flesta lärosäten som ingår i det empiriska materialet. Studenten skall exempelvis efter 

avslutad kurs ”ha fått insikt i olika ungdomskulturers identitetsskapande roll”,
343

 kunna 

”definiera och analysera några ungdomskulturer som finns idag samt kritiskt granska hur 

ungdomars individuella och kollektiva identitet påverkas av mediesamhället”,
344

 ”analysera 

hur kulturella förändringar påverkar skolan som kunskaps- och kulturförmedlare och 

diskutera dessa i relation till globalisering och kulturell mångfald”,
345

 ”motivera de textval 

som görs i syfte att utveckla elevernas förmåga till eget ställningstagande och aktiv med-
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 Örebro universitet, kursplan Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, 30 hp (SV2010), 

reviderad 2009-03-26. 
344

 Högskolan i Borås, kursplan Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp (LSD901), fastställd 2008-08-19. 
345

 Högskolan i Borås, kursplan Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp (LSD901), fastställd 2008-08-19. 
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verkan i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle”,
346

 ”visa medvetenhet om barns 

olika sätt att lära sig läsa och skriva utifrån individuella förutsättningar, uppväxtmiljö och 

flerspråkighet”,
347

 ”skaffa sig sådana kunskaper och färdigheter att de kan hjälpa och 

bedöma elever […] i deras utveckling av språk- och läsförmåga med hänsyn tagen till 

elevers sociala tillhörighet samt till ålder, kön och etnicitet”
348

 eller ”visa förmåga att 

reflektera över den interkulturella processen för att skapa förståelse för olikheter och 

underlätta kommunikation i den mångkulturella skolan”
349

. Identitet kopplas i kursplanerna 

inte alltid direkt samman med mångkulturalism eller etnicitet, exempelvis då det anges att 

studenten efter avslutad kurs skall kunna ”problematisera kring kulturarvs- och 

kanonbegreppet samt dess betydelse för identiteten i en kulturgemenskap”
350

 eller då en 

kurs anges ge en ”orientering om svenskämnets identitet och tradition”
351

. 

   Identitet återkommer i kurs- eller delkursnamn, däribland Språkets betydelse för lärande 

och identitetsutveckling,
352

 Språk och identitet,
353

 Kultur, identitet och samhälle
354

 och 

Individen och identiteten
355

 och identitet kan, visar analys av det empiriska materialet, 

uttryckas i namnval, innehållsbeskrivning eller förväntade läranderesultat. Kurserna kan ha 

språklig, litterär eller ämnesdidaktisk inriktning. Identitet uttrycks i kursplanerna i olika 

sammanhang: som någonting att förstå,
356

 som någonting att didaktiskt förhålla sig till
357

 

eller som någonting som förhandlas och omförhandlas
358

. 

   Den stora mängd av exempel – i form av kursnamn, innehållsbeskrivningar och 

förväntade läranderesultat – som fokuserar identitet är en fingervisning att frågor som rör 

identitetsskapande anses viktiga i många svensklärarutbildningar i det empiriska materialet. 

Betydelsen av identitet och identitetsskapande lyfts också fram i propositionstexten, där det 

sägs att ökad migration med därpå följande kulturell och etnisk mångfald ställer ”ökande 

krav på förståelse och respekt för olika kulturella identiteter”.
359

 I de nya läraruppgifterna 

ingår därför att hjälpa elever att utveckla ”en trygg identitet som är viktig att utveckla 

                                                 
346

 Högskolan i Borås, kursplan Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp (LSD901), fastställd 2009-08-14. 
347

 Högskolan Skövde, kursplan Svenska för blivande lärare med inriktning mot tidiga åldrar A22, 30 hp 

(SV222G), fastställd 2009-04-17. 
348

 Växjö universitet, kursplan Inriktning svenska och engelska för skolans tidigare år I, 30 hp (GI1811), 

2007-12-12. 
349

 Mittuniversitetet, kursplan Svenska språket GR (A) Svenska språket 19.5 hp (SV012G), reviderad 2008-

12-11. 
350

 Luleå tekniska universitet, kursplan Barnlitteratur och barnkultur 15 hp (S0006S), fastställd 2009-03-12. 
351

 Högskolan Väst, kursplan Svenska för lärare: Seminarieserie I, 4.5 hp (SLA160), fastställd 2007-03-07. 
352

 Uppsala, kursplan Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A, 30 hp (4DI029), fastställd 2008-

06-10. 
353

 Högskolan Dalarna, kursplan Svenska språket I, 30 hp (SV1007), fastställd 2007-01-09 
354

 Malmö högskola, kursplan Kultur, identitet och samhälle, 15 hp, version 1.1, fastställd 2009-01-19.  
355

 Högskolan i Kalmar, kursplan Svenska – språkets redskap IV 91-120 hp, 30 hp (SV500L), fastställd 2007-

03-21. 
356

 Se exempelvis Mälardalens högskola, kursplan Upplysning och romantik, 7.5 hp (HLI154), fastställd 

2008-08-01 
357

 Se exempelvis Stockholms universitet, kursplan Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I 

skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp (US108P), reviderad 2009-05-11. 
358

 Se exempelvis Malmö högskola, kursplan Kultur, identitet och samhälle 15 hp (SM610G), version 1.1, 

fastställd 2009-01-19. 
359

 Prop. 1999/2000:135, s. 6, 8. 
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tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”.
360

 I 

propositionstexten kopplas identitet samman med medvetenhet, delaktighet och ”beredskap 

[…] att möta elever”,
361

 det vill säga med kunskap, medverkan och medbestämmande samt 

med handlingsberedskap. 

   De många exemplen ovan skall dock inte tas till intäkt att alla kursplaner i det empiriska 

materialet på ett eller annat vis fokuserar identitetsskapande eller kunskap om och förståelse 

för identitetens betydelse för individen. Det gör de inte. Det är betydligt vanligare att hitta 

ordet ”identitet” en gång eller ingen gång alls i de förväntade läranderesultaten än att finna 

ordet använt upprepade gånger. Där ordet ”identitet” används fler än en gång, är det 

däremot lätt att urskilja konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren. I ett antal 

svensklärarutbildningar är konstruktionen mycket tydlig och kännetecknar hela eller stora 

delar av inriktningen. Så är fallet med inriktningarna i de två exempel som följer. 

 

Exempel 1 – hel inriktning 
 

Vid ett lärosäte gavs år 2009 inriktningen Svenska i ett mångkulturellt samhälle. Enligt 

utbildningsplanen bedrivs svensklärarutbildningen mot grundskolans tidigare år (210 hp), 

grundskolans senare år (270 hp) respektive mot gymnasieskola/vuxenutbildning, (300 hp). 

Namnet är gemensamt för inriktningarna, oavsett mot vilken skolverksamhet utbildningen 

riktar sig. 

   För samtliga varianter av inriktningen vid lärosätet gäller att Svenska i ett mångkulturellt 

samhälle är huvudämne. Utöver huvudämnets kurser läses inom ramen för utbildningen 

profilerade kurser som på andra lärosäten närmast skulle hänföras till ett allmänt 

utbildningsområde, en utbildningsvetenskaplig kärna. Denna organisatoriska lösning gör att 

det, åtminstone för utomstående, ser ut som om de blivande svensklärarna läser betydligt 

fler poäng i svenska jämfört med motsvarande lärarstudenter vid andra lärosäten, och att de 

blivande svensklärarna vid det aktuella lärosätet får en fördjupad svenskämnesteoretisk och 

svenskämnesdidaktisk utbildning. 

   Redan inriktningens namn positionerar utbildningen och knyter inriktningen till identitets-

diskursen. När det gäller de olika kursernas namn är intrycket något mindre entydigt. Det 

finns kurser vars namn positionerar dem på samma sätt som inriktningsnamnet gör, det vill 

säga som uttryck för konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren. Dit hör 

kurser som Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, Globalt 

berättande, Kultur, identitet och samhälle samt Berättande utan gräns. Andra kurser har 

namn vilka inte innehåller språkliga markörer som explicit pekar på identitet eller 

mångkulturalism, vilket översiktsbilden nedan visar:  
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 Prop. 1999/2000:135, s. 8-9. 
361

 Prop. 1999/2000:135, s. 89. 
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Svenska i ett mångkulturellt 

samhälle 

210 hp 

Svenska i ett mångkulturellt 

samhälle 

270 hp 

Svenska i ett mångkulturellt 

samhälle 

300 hp 

Att bli lärare 15 hp 

Språk, socialisation och lärande 

15 hp 

Barns textvärldar 15 hp 

Barns tal-, läs- och skriv-

utveckling i ett flerspråkigt 

perspektiv 15 hp 

Globalt berättande 15 hp 

Barns språkanvändning och 

språkutveckling 15 hp 

[Sidoämne om 60 hp] 

Kultur, identitet och samhälle 15 

hp  

Språk och samhälle i förändring 

15 hp  

Examensarbete 15 hp  

Att vara lärare 15 hp 

---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUO-kurser 30 hp 

Sidoämneskurser 60 hp 

Inriktningskurser 120 hp 

Att bli lärare 15 hp 

Språk, socialisation och lärande 

15 hp 

Ungas textvärldar 15 hp 

Analys och dokumentation av 

språkutveckling 15 hp 

Moderna texter i en föränderlig 

värld 15 hp 

Språkutvecklande läroprocesser 

15 hp 

[Sidoämnen 90 hp] 

Kultur, identitet och samhälle 15 

hp  

Berättande utan gräns 15 hp 

Äldre texter i nutida belysning 15 

hp  

Språk och samhälle i förändring 

15 hp  

Examensarbete 15 hp  

Att vara lärare 15 hp  

---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

AUO-kurser 30 hp 

Sidoämneskurser 90 hp 

Inriktningskurser 150 hp 

Att bli lärare 15 hp 

Språk, socialisation och lärande 

15 hp 

Ungas textvärldar 15 hp 

Analys och dokumentation av 

språkutveckling 15 hp 

Moderna texter i en föränderlig 

värld 15 hp 

Språkutvecklande läroprocesser 

15 hp 

[Sidoämnen 90 hp] 

Kultur, identitet och samhälle 15 

hp  

Berättande utan gräns 15 hp  

Äldre texter i nutida belysning 15 

hp  

Språk och samhälle i förändring 

15 hp  

Text och representation 15 hp  

Perspektiv på texter från olika 

tider, projektarbete 15 hp  

Examensarbete 15 hp  

Att vara lärare 15 hp 

---------------------------------------- 

 

 

AUO-kurser 30 hp 

Sidoämneskurser 90 hp 

Inriktningskurser 180 hp 

Figur 5. I figuren visas vilka kurser som, enligt det empiriska materialet, ingick i de tre varianter av 

svensklärarinriktning vid det aktuella lärosätet år 2009. 
 

Totalt är det tre (av åtta) kurser, två (av tio) kurser respektive två (av tolv) kurser i 

respektive inriktning där kursnamnet påminner om inriktningens namn. Att se till kursnamn 

räcker dock inte. Samtliga inriktningskurser, med undantag för Examensarbete 15 hp,
362

 

innehåller i kursbeskrivningar och förväntade läranderesultat formuleringar som pekar åt 

samma håll som inriktningens namn: ”ett första- och andraspråksperspektiv”, ”en språkligt 

och kulturellt heterogen förskola/skola”, ”kulturbetingade referensramar”, ”betydelse i olika 

kulturer”, ”klass, etnicitet, genus och generation”, ”kulturell heterogenitet”, ”två- och 

flerspråkighet som globalt och socialt fenomen”, ”undervisningsstoff i en skola med 

kulturell och språklig mångfald” och ”olika kulturer”, ”den kulturella kontexten”, 

”kulturella stereotyper”, ”kulturell identitet”, ”ett kulturellt heterogent klassrum”, 

”representationer av det främmande” och kulturella infallsvinklar. Flera formuleringar 

återkommer i de olika kursplanernas förväntade läranderesultat och i kursbeskrivningarna, 

och ett antal av dessa formuleringar återfinns i andra lärosätens kursplaner i svensklärar-

utbildningen. Det finns med andra ord en intention att i kursplanerna för lärosätets 

svensklärarutbildningar konsekvent lyfta fram språklig och kulturell heterogenitet. För att 

                                                 
362

 Vid lärosätet gäller samma förväntade läranderesultat för alla examensarbetskurser i lärarutbildningen.  
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belysa och diskutera denna slutsats har tre kursers förväntade läranderesultat och 

kursinnehåll valts ut, en kurs från vardera svensklärarutbildning: Barns textvärldar, 15 hp, 

Analys och dokumentation av språkutveckling, 15 hp, respektive Berättande utan gräns, 15 

hp. Två av dessa exempelkurser har namn som inte explicit innehåller ord som hör hemma i 

identitetsdiskursen och som inte indikerar mångkulturalism. Det är ett medvetet val från min 

sida.  

   Kursen Barns textvärldar (version 1.3) ges under den andra terminen i Svenska i ett 

mångkulturellt samhälle (210 hp), med inriktning mot förskolan, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år. Kursplanen fastställdes i januari 2009 och läranderesultaten 

fastslår att studenten efter avslutad kurs bland annat skall kunna: 

 
 diskutera, utifrån ett första- och andraspråksperspektiv och med hjälp av för 

ämnesområdet centrala ämnesdidaktiska begrepp, undervisning/arbete i barngrupp  

 ta ställning till val av litterära texter i en språkligt och kulturellt heterogen 

förskola/skola, utifrån kunskaper om barns och ungas textvärldar och det vidgade 

textbegreppet ”med tyngdpunkt på modern barnlitteratur”
363

 
 

För kursen Barns textvärldar är det två av totalt sju läranderesultat som innehåller 

formuleringar med anknytning till identitetsdiskursens moment. Av kurslitteraturens sexton 

facklitterära verk har fyra titlar som rimligtvis kan anses anknyta till kulturell mångfald eller 

flerspråkighet,
364

 och ett verk av Lydia Bojunga och ett av Marjane Satrapi finns upptagna 

bland de tio skönlitterära verken på kurslitteraturlistan. Matematiskt sett innebär detta att 

förväntade läranderesultat och innehåll som relaterar till mångkulturalism inte tycks 

dominera i kursplanen. Jag återkommer till detta. 

   Kursen Analys och dokumentation av språkutveckling (version 1.1) ges under den andra 

terminen i Svenska i ett mångkulturellt samhälle (270 hp, 300 hp), med inriktning mot 

grundskolans senare år, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den här versionen av 

kursplanen fastställdes i januari 2009 och enligt läranderesultaten skall studenten, bland 

annat, kunna: 
 

 förklara sambanden mellan andraspråksinlärares språkinlärningsstrategier och 

specifika drag i deras språkproduktion samt särskilja sådana drag från dem som kan 

vara uttryck för läs- och skrivsvårigheter 

 med stöd i sin samlade kunskap om svenska språkets struktur samt första- respektive 

andraspråksinlärares tal- och skriftspråksutveckling analysera och bedöma elevtexter 

i ett utvecklingsperspektiv
365

 

 

För kursen Analys och dokumentation av språkutveckling är det två av totalt sex förväntade 

läranderesultat som innehåller formuleringar som anknyter till identitetsdiskursens 

markörer, medan kursens namn inte indikerar att detta är en kurs med ett flerspråkigt 

                                                 
363

 Malmö högskola, kursplan Barns textvärldar, 15 hp (SM120T, version 1.3), fastställd 2009-01-19. 
364

 Exempelvis Benckert, Det var en gång – betydelsen av berättande och bokläsande för barns andraspråks-

utveckling i förskolan och Kåreland, Mångkultur i svensk ungdomsbok. Några exempel från perioden 1970 – 

2000.  
365

 Malmö högskola, kursplan Analys och dokumentation av språkutveckling, 15 hp (SM130S, version 1.1), 

fastställd 2009-01-19. 
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och/eller flerkulturellt perspektiv. Av litteraturlistans sammanlagt femton verk förefaller 

fyra ha ett innehåll som direkt anknyter till flerspråkighet.
366

 I kursplanen preciseras också i 

vilken mån denna kurs anknyter till lärosätets perspektiv Genus, Miljö samt Migration och 

Etnicitet: 

  
Kursen tar upp frågor om hur analys av språket i elevers muntliga och skriftliga 

textproduktion kan användas som redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin 

språkutveckling och hur stödet för elevens fortsatta språkutveckling kan utformas. I dessa 

frågor har etnicitetsperspektivet genomgående en central roll, men även aspekter som rör 

genus och klass lyfts fram.  

 

Ett miljösocialt perspektiv aktualiseras då litteracitetsbegreppet i olika sammanhang 

relateras till samhällsutveckling och samhällsstruktur. Ett renodlat naturvetenskapligt 

miljöperspektiv ryms inte inom ramen för kursen.
367

 
 

Den citerade deklarationen, som alltså rör kursens innehållsnivå, visar att den flerkulturella 

svensklärarkonstruktion som går att urskilja i denna kursplan (och i andra kursplaner) är en 

del av lärosätets generella perspektiv, alltså inte enbart en positionering från svensklärar-

utbildningarnas sida eller författarna bakom den enskilda kursplanen. Jag återkommer till 

detta längre fram. 

   Den tredje exempelkursen, Berättande utan gräns (version 1.1), ges på avancerad nivå, 

under den sjunde terminen i Svenska i ett mångkulturellt samhälle, med inriktning mot 

grundskolans senare år, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Denna version av 

kursplanen fastställdes i januari 2009 och enligt kursplanens läranderesultat skall studenten, 

bland annat, kunna ”jämföra berättande i olika medier och från olika kulturer samt reflektera 

över och värdera berättandet som traditions- och kunskapsbärare.
368

 

   Av kursplanens fyra läranderesultat är det bara ett som explicit anknyter till kursens och 

inriktningens namn. Litteraturlistan – i form av ett av sju facklitterära verk, samtliga film-

titlar
369

 och sju av åtta skönlitterära verk
370

 – positionerar däremot kursen mycket tydligt på 

en kulturell mångfaldsarena och bidrar till att jag urskiljer konstruktionen den flerkulturellt 

inriktade svenskläraren. 

   Analys av de tre exempelkursernas läranderesultat, kursbeskrivningar och litteraturlistor 

visar att den mångkulturella konstruktion som går att urskilja i kursplanerna för svensklärar-

utbildningar är en del av lärosätets profil Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet. 

Analysen visar att mångkulturalism inte är det enda innehållet i svensklärarutbildningarna 

vid detta lärosäte. Matematiskt sett är det inte heller det dominerande innehållet, om man 

                                                 
366

 Exempelvis Bergman, m.fl., Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andraspråk; Bergman & Abrahamsson, 

Bedömning av språkfärdigheten hos andraspråkselever och Ekerot, Ordföljd, tempus, bestämdhet. 

Föreläsningar om svenska som andraspråk. 
367

 Malmö högskola, kursplan Analys och dokumentation av språkutveckling, 15 hp (SM130S, version 1.1), 

fastställd 2009-01-19. 
368

 Malmö högskola, kursplan Berättande utan gräns, 15 hp (SM620S, version 1.1), fastställd 2009-01-19.  
369

 Exempel på valbara filmer med flerkulturell anknytning Den gråtande kamelen, Tyskland, Mongoliet 

2003; Doften av grön papaya, Vietnam 1993; Guds stad, Brasilien 2002; Kandahar, Iran 2001; Krigarens 

själ, Nya Zeeland 1994; Monsunbröllop, Indien, USA, Frankrike, Italien 2001; Moolaadé – fristaden, 

Senegal, Frankrike 2004; Osama, Afghanistan 2003; Älskade hundar, Mexiko 2000.  
370

 Liza Marklunds Asyl är den enda skönlitterära text som är europeisk/västerländsk. 
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räknar antal förväntade läranderesultat och verk i litteraturlistorna, men mångkulturalism – i 

form av betoning av kulturell heterogenitet och konsekvensen i urvalet av kurslitteratur – 

går som en röd tråd genom hela inriktningen, och det gäller för såväl blivande svensklärare i 

förskoleklass och grundskolans tidigare år som för blivande svensklärare i grundskolans 

senare år eller gymnasiet.  

   Vid detta lärosäte läste de blivande svensklärarna år 2009 ett huvudämne, Svenska i ett 

mångkulturellt samhälle. Det är rimligt att tänka att det sätt på vilket lärosätet organiserat 

sin lärarutbildning – med huvudämnen och sidoämnen – där huvudämnet i hög grad ansetts 

täcka innehållet inom ett allmänt utbildningsområde eller utbildningsvetenskaplig kärna
371

 – 

får betydelse för studenternas självidentifikation som lärare. De blivande svensklärarna vid 

lärosätet i detta exempel läste kurser med svenskämnesinriktning om 120, 150 respektive 

180 högskolepoäng. Motsvarande siffror för blivande svensklärare vid andra lärosäten vid 

samma tidpunkt var högst 60 respektive 90 och 120 högskolepoäng. Matematiskt sett 

innebär det ett större ämnesdjup för de blivande svensklärarna vid detta lärosäte än för deras 

jämlikar vid andra lärosäten. Därtill kommer att alla kursplaner som är specifika för 

svensklärarinriktningarna fokuserar ett flerspråkigt, kulturellt heterogent perspektiv i 

delkursernas namn, förväntade läranderesultat, kursbeskrivningar eller litteraturlistor. De 

här två faktorerna – det större ämnesdjupet och den tydliga utbildningsprofilen – är en 

retorisk positionering: lärosätet utbildar svensklärare med flerkulturell inriktning.
372

 I denna 

avhandling är syftet inte att analysera lärarstudenters uppfattning om sin svensklärar-

identitet. För de blivande svensklärarna tycks dock positioneringen ha en viss betydelse. 

Lena Manderstedts intervjuer med svensklärarstudenter vid de tre lärosäten, där jag 

intervjuat lärarutbildare, indikerar att positionering inte är ovidkommande för studenterna. 

Svensklärarstudenter vid det i exemplet aktuella lärosätet, liksom svensklärarstudenterna vid 

ett annat lärosäte där positionering också var lätt att urskilja, tycktes i högre grad än 

motsvarande studenter vid det tredje lärosätet ha utvecklat en metamedvetenhet om sin 

svenskläraridentitet.
373

 

 

Exempel 2 – del av utbildning 

 

Vid ett av de lärosäten som ingår i det empiriska materialet gavs 2009 inriktningen 

Interkulturell profil med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. 

Inriktningskurserna heter Natur, språk och kultur A respektive B, Natur, kultur och 

                                                 
371

 De två kurserna om totalt 30 hp, Att bli lärare respektive Att vara lärare, ”syftar till att studenterna ska 

utveckla kunskap om förskolan och skolan som samhällsinstitutioner samt grundläggande förståelse för det 

kommande läraruppdraget” (Malmö högskola, kursplan LL110G, fastställd 2008-05-06) respektive att 

”studenterna når fördjupad kunskap om läraruppdragets komplexitet för att kunna utforma och värdera 

undervisning och bedömningsformer utifrån välgrundade vetenskapliga och etiska ställningstaganden 

(Malmö högskola, kursplan LL110G, fastställd 2009-03-30) samt kursen Examensarbete, 15 hp (LL610G), 

är de kurser där innehållet närmast är att betrakta som allmänt utbildningsvetenskapliga. Samtidigt ingår 

dessa kurser, enligt lärosätets matris, i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle. 
372

 Däremot visar en analys av kursplaner – naturligt nog – inte om det är det slags svensklärare som, de 

facto, utbildas. Det är inte heller syftet med detta arbete. 
373

 Se det fjärde kapitlet i Lena Manderstedts avhandling, 2013 (kommande). 
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barnkultur C samt Litteracitet i språk och matematik. Varje kurs omfattar 30 hp och består 

av delkurser enligt översiktsbilden: 

 

Natur, språk och 

kultur A 

Natur, språk och 

kultur B 

Natur, kultur och 

barnkultur C 

Litteracitet i språk 

och matematik 

 Tema luft 7.5 hp 

 Tema rymden 7.5 

hp 

 Tema vatten 7.5 

hp 

 Tema trädet 7.5 

hp 

 

 Barn och barndom 

6 hp 

 Barn och religion 6 

hp (varav 1,5 hp – 1 

vecka – VFU) 

 Estetiska 

färdigheter och 

uttrycksformer 4,5 

hp 

 Barn och språk 13,5 

hp (varav 3 hp – 2 

veckor – VFU)  

 Kroppen och 

kalorier 7,5 hp 

 Kroppens skydd 

och olikheter 7,5 hp 

(varav 1,5 hp – 1 

vecka – VFU) 

 Barnkultur 15 hp 

(Delkursen består 

av tre moment: Vad 

är barnkultur? 4,5 

hp, Barnlitteratur 

4,5 hp, 

Vetenskapligt 

arbete, 6 hp) 

 Litteracitet 7,5 

hp  

 Matematik och 

ämnesintegrerat 

arbetssätt 7,5 hp 

 Ämnesintegrerad 

didaktik 15 hp 

(Ämnes-

integrerad 

didaktik I 7,5 hp 

och 

Ämnesintegrerad 

didaktik VFU-

kurs 7,5 hp – 5 

veckor – VFU) 

Figur 6. I figuren visas delkurserna i inriktningen Interkulturell profil, vid det aktuella lärosätet år 2009. 

 

Den första inriktningskursen, Natur, språk och kultur A, hör enligt kursplanen till de 

naturvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga utbildningsområdena och ligger, formellt 

sett, utanför detta arbetes huvudområde, i synnerhet som kursen inte innehåller några 

svenskspråkliga eller litterära moment. Eftersom kursen ingår i inriktningen, inkluderar jag 

ändå den. Bland de förväntade läranderesultaten för den första inriktningskursen finns en 

viss anknytning till inriktningens namn, då det heter att studenten efter avslutad kurs skall 

”kunna anpassa naturvetenskaplig undervisning efter elevers förmåga, intresse och bak-

grund” och ”kunna reflektera över skillnader och samband i förhållningssätt mellan olika 

vetenskapssyner, kulturer och pedagogiska metoder”.
374

 Samma mönster upprepas i B- och 

C-kurserna – det vill säga att där finns naturvetenskapligt inriktade läranderesultat med 

jämförelsevis svag anknytning till inriktningens namn och, att döma av verkens titlar, ingen 

naturvetenskaplig eller naturvetenskaplig/didaktisk kurslitteratur som lyfter in 

mångkulturella perspektiv.
375

 I kursens innehållsbeskrivning framställs överlag kunskap om 

naturvetenskapliga fenomen – vinterekologi, meteorologiska fenomen, tryck och perception 

eller människans sinnesorgan, för att nämna några exempel – inte som någonting som 

behöver sättas in i en kulturell kontext eller problematiseras utifrån kulturella perspektiv. 

Möjligtvis indikerar formuleringen att en av delkurserna handlar om ”Fysikens sätt att 

förklara existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets betingelser på jorden och andra 

planeter” att det finns naturvetenskapligt stoff där de blivande lärarna bör vara medvetna om 

att det finns andra synsätt än de naturvetenskapliga.
376

  

                                                 
374

 Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur A, 30 hp (1121ÖV), fastställd 2008-04-23. 
375

 Exempelvis Andréasson, Puls kemi, grundbok; Bernes & Holmgren, Meteorologernas väderbok; 

Georgson, Träd och buskar vintertid; Lagerholm, Teknik för förskolan; Lundegård m.fl., Utomhusdidaktik. 
376

 Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur A, 30 hp (1121ÖV), fastställd 2008-04-23. 
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   Den andra inriktningskursen, Natur, språk och kultur B, hör enligt kursplanen till 70 % till 

det humanistiska utbildningsområdet.
377

 De förväntade läranderesultaten anger att studenten 

efter avslutad kurs bland annat skall 

 

 ha insikt i att föreställningar om barn och barndom är kulturellt och historiskt bestämda och insikt 

om de praktiskt pedagogiska konsekvenserna av detta förhållande 

 ha insikt i att barns symboliska världar skapas i samspel med omgivningen och traditionen 

 ha grundläggande kunskaper om barns språkutveckling i såväl enspråkiga som flerspråkiga miljöer 

och insikter om att den språkliga socialisationen varierar mellan olika samhällsgrupper
378

 

 

I jämförelse med den första inriktningskursens förväntade läranderesultat finns här flera 

formuleringar som anknyter till inriktningens namn och därmed till identitetsdiskursens 

moment mångkulturalism. I beskrivningen av kursens innehåll, delkurser och examinations-

moment sägs att lärare ”i förskolan och skolans första klasser ska kunna stimulera och 

utveckla barns kreativa, språkliga och kommunikativa förmåga och intresse” och ”kunna 

överföra ett kulturarv till barnen och förbereda barnen för livet i ett mångkulturellt och 

alltmer globaliserat samhälle”.
379

 Här återfinns identitetsdiskursens markörer, även om det 

inte uttryckligen sägs vilket kulturarv som skall överföras till eleverna. Det är antingen 

underförstått eller – mindre troligt, dock – den enskilda lärarens eller skolans val. Det 

sistnämnda kan tyckas osannolikt, men om läraren med den interkulturella profilen sedan 

blir anställd i en friskola med en viss religiös och/eller kulturell profil (som inte 

nödvändigtvis går stick i stäv med den västerländska, demokratiska värdegrund som den 

svenska skolan bekänner sig till) är det inte nödvändigtvis ett västerländskt eller judeo-

kristet kulturarv som skall överföras. De förväntade läranderesultaten för den aktuella 

kursen talar således om kulturarv men definierar inte kulturarv och problematiserar inte 

kulturarvsbegreppet. 

   En tydlig positionering, som innefattar mångkulturalism, går att urskilja i litteraturlistan 

för Natur, språk och kultur B, som omfattar kurslitteratur om 3100 sidor och innehåller verk 

som speglar kursens tvärvetenskapliga profil: religion, idéhistoria, psykologi/pedagogik och 

socialhistoria
380

 och svenska.  

   Urvalet av kurslitteratur som anknyter till svenskämnet tycks ha en tydligt språklig men 

inte uttalat mångkulturell profil.
381

 En enda text verkar ha en viss litterär anknytning, och 

                                                 
377

 De återstående procenten fördelas jämnt mellan Undervisningsområdet och Övrigt (Södertörns högskola, 

kursplan Natur, språk och kultur B, 30 hp (1177ÖV), fastställd 2009-04-07). 
378

 Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur B, 30 hp (1177ÖV), fastställd 2009-04-07. I alla 

kursplaner inom inriktningen är lärandemålen inordnade under rubrikerna ”Kunskaper och förståelse”, 

”Färdigheter och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”, men jag har för enkelhetens skull 

valt att föra samman dem, eftersom jag inte analyserar kunskapssyn eller någon annan av punkterna. 
379

 Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur B, 30 hp (1177ÖV), fastställd 2009-04-07. 
380

 Exempelvis Bibeln och Koranen; Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner; Barndomshistoria; ”Att 

fostra ett skolbarn: den nya skolan och barndomens förändring 1950-1970”; Kulturella föreställningar om 

barn: Ett socialantropologiskt perspektiv (Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur B, 30 hp 

(1177ÖV), fastställd 2009-04-07). 
381

 Exempelvis Bjar & Liberg, Orden tar form – om barns uttalsutveckling; Eriksen Hagtvet, Skriftspråks-

utveckling genom lek: Hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern och Lundin, Tala om språk: 
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det är en elvasidig artikel om barndramatik och barndomsdiskurser.
382

 Det går givetvis inte 

att utesluta att undervisningen inkluderar samtal utifrån och kring skönlitterära texter – 

tryckta eller i andra former – men analys av litteraturlistan medger inte sådana slutsatser. 

Analys av litteraturlistan ger däremot vid handen att den interkulturella profilen i den här 

kursen främst är teoretisk och berör språk, religion och samhällsvetenskap, inte 

naturvetenskap eller litteratur.  

   Natur, kultur och barnkultur C är den tredje kurs som ”ingår i lärarutbildning med 

interkulturell profil med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare 

år”.
383

 Kursen hör enligt kursplanen till 70 % till det humanistiska området.
384

 Av kursens 

totalt tjugo läranderesultat finns en enda formulering som explicit rör etnicitet och 

mångkultur; kursplanen anger att studenten efter avslutad kurs bland annat skall ”kunna leda 

diskussioner om kropp, hälsa och kön i etniskt och kulturellt komplexa undervisnings-

sammanhang och vid föräldramöten”.
385

 Andra läranderesultat förmedlar bilden av kulturell 

komplexitet utan att explicit använda den termen eller tala om mångkulturalism; det talas i 

stället om olika perspektiv och teorier, olika former och funktioner.  

   De förväntade läranderesultaten för denna kurs är, precis som i de tidigare inriktnings-

kurserna, uppdelade under rubrikerna ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” 

respektive ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”. Inom varje grupp med förväntade 

läranderesultat går det också att dra en annan skiljelinje, nämligen mellan det som studenten 

skall kunna, känna till, ha insikt i eller vara orienterad om respektive det som studenten 

måste kontextualisera, problematisera och reflektera över. Till den förstnämnda kategorin 

hör förväntade läranderesultat som anger att studenten skall känna till ”människokroppens 

uppbyggnad och ämnesomsättning” och ”några sjukdomar och orsak till deras uppkomst” 

eller vara orienterad om ”den moderna barnlitteraturen och den barnlitterära traditionen”. 

Till den senare kategorin hör dels de förväntade läranderesultat som har didaktisk 

anknytning, dels de förväntade läranderesultat som rör etiska, etniska och kulturella 

överväganden.
386

  

   Särskilt relevant ur svensklärarkonstruktionsperspektiv är givetvis att i den här kursen 

granska de läranderesultat som rimligtvis rör de delkurser som hör till svenskämnet, i detta 

fall till barnkulturen och barnlitteraturen. Det går inte att i något av de förväntade 

läranderesultat som rör barnkultur och barnlitteratur explicit hitta formuleringar som kan 

hänföras till identitetsdiskursens moment – det närmaste man kommer är formuleringen att 

studenten efter avslutad kurs skall kunna ”ta ställning till olika former av barnkultur”. Inte 

heller urvalet av verk i kurslitteraturlistan har titlar vilka relaterar till den mångkulturalism 

                                                                                                                                                                  
Grammatik för lärarstuderande (Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur B, 30 hp (1177ÖV), 

fastställd 2009-04-07). 
382

 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser (Södertörns högskola, kursplan Natur, språk och kultur 

B, 30 hp (1177ÖV), fastställd 2009-04-07). 
383

 Södertörns högskola, kursplan Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp (1176ÖV), fastställd 2009-04-07. 
384

 Fördelningen i övrigt: Naturvetenskapliga området 25 %, Undervisningsområdet 5 %. 
385

 Södertörns högskola, kursplan Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp (1176ÖV), fastställd 2009-04-07. 
386

 Södertörns högskola, kursplan Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp (1176ÖV), fastställd 2009-04-07. 
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som ligger inbäddad i inriktningens namn.
387

 Bland de skönlitterära verken, där ”några titlar 

väljs i samråd med studenterna”
388

, återfinns Tove Janssons Hur gick det sen?, Maurice 

Sendaks Till vildingarnas land och Astrid Lindgrens Pippi Långstrump. Naturligtvis går det 

inte att utifrån enbart litteraturlistan säga att de litterära delkurserna helt saknar ett 

mångfaldsperspektiv. Det finns inte heller större anledning att förvänta sig att den litterära 

delkursen skall ha en tydligare anknytning till inriktningens namn än vad de natur-

vetenskapligt inriktade delkurserna har. Det som däremot kan noteras är att de litterära 

delkurserna har ännu svagare anknytning till inriktningens namn och till identitetsdiskursen 

än delkurserna med naturvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig anknytning. De 

skönlitterära texterna, där det för övrigt genomgående är fråga om tryckt text, trots att det i 

lärandemålen talas om barnkulturens olika former, film, teater och medier, är västerländska. 

Man kan argumentera att exempelvis Pippi Långstrump är en symbol för det annorlunda: 

flickan i en patriarkal värld, barnet i en värld där vuxna bestämmer, osv., och att hon 

därigenom kan symbolisera kulturer som historiskt, ekonomiskt eller socialt marginaliserats. 

Samtidigt är Pippi Långstrump en så etablerad symbol i den svenska barnlitteraturen, att 

hennes annorlundaskap inte nödvändigtvis uppfattas som sådant. 

   Och i vilket avseende är nu detta förvånande? Enligt Linde är det svagare inramade 

ämnen, dit samhällsvetenskaper och svenska kan räknas, som har ett starkare behov av att 

legitimera sig. I den aktuella inriktningen är det också, mycket riktigt i den kurslitteratur 

som har samhällsvetenskapliga förtecken, som den interkulturella profilen blir synlig. I den 

svenskspråkliga del som har litterär inriktning är interkulturaliteten däremot inte synlig.  

   Det empiriska materialet ger inget svar på frågan huruvida urvalet av skönlitterära texter i 

den aktuella inriktningen är resultatet av en medveten positionering, ett förbiseende eller 

utgångspunkten att lärarstudenter som väljer att läsa inriktningen redan har en annan 

kulturell bakgrund. Hypotetiskt sett kan det också vara en positionering mot den 

interkulturella profilen. Det som skulle kunna indikera att det är fråga om ett 

ställningstagande och inte ett förbiseende är det faktum att samma förhållande gäller för de 

litterära delkurserna i lärosätets svensklärarutbildning mot senare år, inriktning Språk och 

litteratur för blivande svensklärare. Också där är det uteslutande fråga om tryckt text och, 

med något undantag västerländsk, kanoniserad litteratur.
389

  

   Den fjärde kurs som ingår i lärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 

förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år heter Litteracitet i språk och matematik 

och hör, enligt kursplanen, till 40 % till det naturvetenskapliga området, till 35 % till det 

                                                 
387

 Exempelvis Banér, Barn(s)kultur: Nytta eller nöje? Om barn, estetik och pedagogik; Rönnberg, Nya 

medier – men samma gamla barnkultur?; Bettelheim, Sagans förtrollade värld: Folksagornas innebörd och 

betydelse; Kåreland, Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur i skola och förskola (Södertörns 

högskola, kursplan Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp (1176ÖV), fastställd 2009-04-07). 
388

 Södertörns högskola, kursplan Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp (1176ÖV), fastställd 2009-04-07. 
389

 I litteraturlistorna finns Waris Dirie & Cathleen Miller En blomma i Afrikas öken samt Arundhati Roy De 

små tingens gud (Södertörns högskola, kursplan Språk och litteratur för blivande svensklärare A, 30 hp 

(1028ÖV), fastställd 2007-11-14). Dikter av Enheduanna och utdrag ur Bibeln hör geografiskt till Asien, 

men kulturellt är de att betrakta som en del av den kanoniserade, västerländska litteraturen.   
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humanistiska området och till 25 % till undervisningsområdet.
390

 De förväntade lärande-

resultaten för kursen anger att studenten efter avslutad kurs skall:  

 

 visa förståelse för hur genus, social bakgrund, etnicitet och kultur samt flerspråkighet kan 

påverka barns skriftspråkliga och matematiska utveckling  

 kunna dokumentera och bedöma språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk 

(performansanalys)  

 visa fördjupad insikt om interkulturalitetsbegreppet i relation till olika barns skriftspråkliga 

och matematiska utveckling
391

 

 

I kursen Litteracitet i språk och matematik anknyter tre av de förväntade läranderesultaten 

till inriktningens namn, och i litteraturlistan finns verk kring matematikdidaktik, 

litteracitet
392

 samt ämnesintegrerad didaktik.
393

 

   Litteraturlistans titlar indikerar att den interkulturella profilen är teoretisk, didaktisk och, 

vad svenska beträffar, språkligt inriktad. Skönlitterära texter nämns inte, vilket givetvis inte 

behöver betyda att sådana inte används i undervisningen. Icke desto mindre är den bild jag 

får, när jag analyserar inriktningens kursplaner i svenska, kluven: Den interkulturella 

profilen är urskiljbar i svenskämnesmoment med språklig inriktning men inte svenskämnes-

moment med litterär och kulturell inriktning. Det empiriska materialet innehåller dock 

ingen förklaring till detta. En hypotes är att lärosätets kursplaneskrivare med flerspråkig 

eller mångkulturell bakgrund och erfarenhet är språkligt inriktade, medan kursplane-

skrivarna som är litteraturvetare inte har denna bakgrund eller erfarenhet. En annan hypotes 

är givetvis att denna tudelning är resultatet av en överenskommelse, men inriktningsnamnet 

indikerar att så troligen inte är fallet. Säkert är dock att enbart dokument- och diskursanalys 

av kursplanerna inte ger ett svar på frågan. 

 

Sammanfattning och diskussion av den femte konstruktionen  
 

Konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren anknyter till identitetsdiskursens 

nodalpunkt, myt och moment, det vill säga föreställningar om betydelsen av individuell 

identitet, ett mångkulturellt samhälle och en utbildning vars mål är att bidra till kulturell 

mångfald. I mitt empiriska material har denna konstruktion återfunnits i tre varianter: som 

en hel svenskinriktning, som en del av en inriktning eller enstaka kurser i en inriktning. I det 

fall där det rört sig om en hel inriktning återkommer det flerspråkiga och mångkulturella 

perspektivet i samtliga kurser som är specifika för inriktningen, antingen i form av kurs-

namn, innehållsbeskrivning, syfte, förväntade läranderesultat eller urval av kurslitteratur, 

ofta i en kombination mellan ett par eller flera av punkterna. Matematiskt räknat – antal 

                                                 
390

 Södertörns högskola, kursplan Litteracitet i språk och matematik, 30 hp (1135ÖV), fastställd 2008-10-10. 
391

 Södertörns högskola, kursplan Litteracitet i språk och matematik, 30 hp (1135ÖV), fastställd 2008-10-10. 
392

 Exempelvis Abrahamsson & Bergman, Tankarna springer före: Att bedöma ett andraspråk i utveckling 

(Södertörns högskola, kursplan Litteracitet i språk och matematik, 30 hp (1135ÖV), fastställd 2008-10-10). 
393

 Exempelvis Gibbons, Stärk språket, stärk lärandet: Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och 

med andraspråkselever i klassrummet (Södertörns högskola, kursplan Litteracitet i språk och matematik, 30 

hp (1135ÖV), fastställd 2008-10-10). 
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förväntade läranderesultat, antal titlar och så vidare – dominerar inte det flerspråkiga eller 

mångkulturella/interkulturella perspektivet, men det är den röda tråd som går genom 

inriktningen. 

   Där det flerspråkiga eller mångkulturella/interkulturella perspektivet är genomgående i 

endast en del av svensklärarutbildningen, är det den språkliga delen av svenskämnet som 

kan placeras i konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren. En analys av kurs-

planerna ger ingen förklaring till att de litterära kurserna inte har samma profil. 

   Slutligen finns i svensklärarutbildningar enstaka kurser eller delkurser som kan placeras i 

denna svensklärarkonstruktion. I och med att det rör sig om enstaka kurser, alltså en högst 

begränsad del av svensklärarutbildningen, kan man fråga sig huruvida det då är värt att tala 

om konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren. Ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv är det dock motiverat, eftersom en tydligt urskiljbar profil som avviker från den 

övriga utbildningsprofilen måste betraktas som en medveten positionering, ett 

ställningstagande i frågan om makten över svensklärarutbildningen. 

   Den flerkulturellt inriktade svenskläraren är en svensklärarkonstruktion med tydliga 

implikationer på innehåll; det inbegriper rimligtvis mer än en kultur, ett språk och de 

kulturella artefakter som är resultat av denna kultur och detta språk. I det sammanhanget 

framstår frånvaron av ett mång- eller interkulturellt perspektiv i litterärt inriktade delar som 

en positionering mot det flerkulturella perspektiv som är tydligt urskiljbart i andra delar av 

svensklärarutbildningen. Dokumenten i det empiriska materialet tillåter mig inte att dra 

några slutsatser kring orsaker till frånvaron av det flerkulturella i en inriktning som för 

övrigt, relativt tydligt, kännetecknas av identitetsdiskursens markörer. Klart är dock att 

frånvaron inte kan förklaras litterärt, litteraturvetenskapligt eller kulturellt.  

   I likhet med de tidigare behandlade konstruktionerna är det inte heller möjligt att enbart 

betrakta denna konstruktion, den flerkulturellt inriktade svenskläraren, som ett uttryck för 

en diskursiv positionering. Ett flertal andra faktorer torde också spela in i de fall där 

konstruktionen går att urskilja: samhällelig kontext, det vill säga var, geografiskt sett, 

konstruktionen är tydligt urskiljbar, när utbildnings- och kursplaner är fastställda, traditioner 

vid de olika lärosätena och inom svensklärarutbildningarna mot olika skolverksamheter, 

organisatoriska faktorer som inkluderar starka forskningsområden med flerkulturell 

anknytning, etablerade auktoriteter och så vidare.  

   En diskurs är en totalitet av uttryck, utsagor och begrepp, men ingen diskurs står ensam på 

en diskursarena. Också där en diskurs är så stark att man kan tala om en hegemonisk 

ställning samexisterar den med andra, på den aktuella arenan svagare, diskurser. På samma 

sätt förhåller det sig med konstruktioner; också där en svensklärararkonstruktion är så lätt 

att urskilja i det empiriska materialet att den kan sägas ha en hegemonisk ställning, 

innehåller den element av andra konstruktioner. Så är det också med konstruktionen den 

flerkulturellt inriktade svenskläraren i det första exemplet. Det går att i utbildnings- och 

kursplanerna från det aktuella lärosätet urskilja element av andra konstruktioner, däribland 

den professionsinriktade och den demokratiska svenskläraren, men positioneringen i 

identitetsdiskursen och fokus på flerspråkiga och flerkulturella perspektiv är tydlig. Om den 

inte hade varit det, eller om det hade rått någorlunda jämvikt mellan olika perspektiv, skulle 
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konstruktionen som urskilts varit en annan. Och därmed är vi framme vid den sjätte 

svensklärarkonstruktion som jag urskilt i det empiriska materialet för denna avhandling. 

 

Den funktionella svenskläraren 

 

I de föregående avsnitten presenteras fem svensklärarkonstruktioner som kan urskiljas i och 

konstrueras utifrån det empiriska materialet: den akademiska, den professionsinriktade, den 

demokratiska, den väljande och valbara respektive den flerkulturellt inriktade 

svenskläraren. Det finns dock en sjätte konstruktion, en som jag valt att kalla för den 

funktionella svenskläraren. Efter namnet skulle jag helst vilja sätta ett frågetecken, eftersom 

denna svensklärarkonstruktion kan sägas representera en förväntning som jag urskiljer i den 

retoriska konstruktionen men där jag utifrån syftet med denna avhandling inte bedömer 

huruvida förhoppningen infrias i de realiserade svensklärarutbildningarna.  

   De tidigare behandlade konstruktionerna centreras kring akademiska kvaliteter, 

professionstänkande, demokratisk värdegrund, valmöjlighet och mångkulturalism. I 

samtliga fall finns det en tämligen tydlig agenda – en bild av vilket slags svensklärare man 

retoriskt vill utbilda – och det är relativt lätt att urskilja diskurser som kan knytas, ibland 

lösligt och andra gånger närmare, till de konstruktioner som urskilts. Som tidigare visats 

innebär agendor och diskurser en retorisk positionering av och ibland till och med en 

retorisk motsättning inom svensklärarutbildningen.  

   När det gäller konstruktionen den funktionella svenskläraren är det inte lika lätt att 

urskilja en agenda eller en diskurs, utan konstruktionen tycks öppen för minst två tänkbara 

bilder av svenskläraren och för flera, sinsemellan tämligen skilda diskurser, som i 

konstruktionen dessutom kan uppfattas som antingen implicita eller som medvetet 

pluralistiska. Med andra ord – om de tidigare behandlade konstruktionerna är att jämföra 

med en bjudning där en eller möjligtvis ett par gäster tar och får det största talutrymmet, är 

denna konstruktion närmast att jämföra med ett cocktailparty.  

   En utgångspunkt som delas av de svensklärarutbildningar, där jag i det empiriska 

materialet urskilt den funktionella svenskläraren, är dock funktion. Man kan, förvisso, 

argumentera att alla svensklärarutbildningar, hur de än positioneras, bygger på en upp-

fattning om vad som är funktionellt: för lärosäten, för studenter, utifrån ämneskrav och 

ämnesinnehåll, med beaktande av regelverk och så vidare.  

   De tidigare behandlade konstruktionerna har, som sagts, knutits till diskurser, ibland med 

likartade namn som konstruktionerna. Med anledning av detta finner jag att det är på sin 

plats att redogöra för den här konstruktionens relation till den diskurs som bär ett liknande 

namn: funktionsdiskursen. Begreppet ”funktionsdiskurs” återfinns i professionsforsknings-

sammanhang, där profession beskrivs omfatta fyra centrala delar: identifikation, status, 

kompetens och funktion. Funktionsdiskurs ”handler altså om, hvad man skal have af faglige 

kundskaper, kvalifikationer, viden og praktiske rutiner, for at kunne varetage faget. Det 
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gælder både, hvad man kan forvente af nyuddannede [...], men også hvordan man 

videreuddanner [...] til at kunne håndtere samfundets nye krav og ønsker”.
394

  

   Funktionsdiskursen tycks således både flätas samman med flera andra diskurser och 

utgöra  en undergrupp till professionsdiskurs. Den är påverkad av akademisk diskurs. Den 

kan knytas till en identitet, i och med att personliga kvaliteter, etik och grundläggande 

värderingar i olika sammanhang lyfts fram som centrala för den yrkesmässiga funktionen. 

Slutligen finns det för professionen en förankring i en västerländsk, demokratisk 

upplysningstradition.
395

 I eller i anslutning till funktionsdiskurs ligger diskurser kring 

mötesplats och lärande, och funktion kopplas också till användar- och upplevelse-

diskurser.
396

 En grundsten i funktionsdiskursen är att professionella utövare ges ”mobilitet 

og muligheder på arbejdsmarkedet”.
397

 Det innebär följaktligen att även om kompetens, 

status och identifikation är viktiga, ligger fokus på professionens funktion och 

verksamhetsfält samt på de professionella utövarnas utbildning.
398

  

   De gemensamma nämnarna för konstruktionen den funktionella svenskläraren och för 

funktionsdiskursen är således att de lägger fokus på funktion i profession. I konstruktionen 

ligger, precis som är fallet med de övriga svensklärarkonstruktionerna, mer än diskursen och 

något annat än diskursen. Där ligger faktorer som kan hänföras till traditioner, 

organisatoriska ramar, organisatoriskt spill, konstitutionella ramar och så vidare.  

   Hur ser då funktion ut i det empiriska materialet för detta arbete? I utbildningsplaner 

uttrycks funktion i regel i beskrivningar av syftet med lärarutbildningen; den skall ge en 

adekvat utbildning för lärande, yrkesverksamhet och professionell utveckling inom yrket.
399

 

I begreppet yrkesmässig funktion inkluderas ”både en allmän och en särskild 

lärarkompetens; en mångfald av förhållningssätt och metoder relevanta för yrket; en 

yrkeskompetens byggd på reflekterande praktik och systematiskt uppbyggda kunskaper och 

teorier”.
400

  

   När det gäller systematiskt uppbyggda kunskaper och teorier inom svenskämnet, är det i 

kursplaners innehållsbeskrivningar som jag i det empiriska materialet återfinner 

formuleringar kring funktion. Kursplanen kan ange att syftet med en kurs eller delkurs är att 

den blivande svenskläraren skall förvärva kunskap och utveckla förståelse och kompetenser 

som relateras till yrket; kursen skall, exempelvis, ge studenten ”en inblick i hur skapande 

                                                 
394

 Ursula Constantin Andersen, ET FAG - FLERE FAGLIGHEDER? - En diskursiv analyse af 

bibliotekarfagets indhold og forandring gennem 15 år. Speciale i biblioteks- og informationsvidenskab. 

Danmarks Biblioteksskole, 2009, s. 37-38. 
395

 Ursula Constantin Andersen, 2009, s. 45. 
396

 Daniel Glimryd, På tal om ”mötesplatser”: Om folkbibliotekpersonals diskursiva språkanvändning. 

Uppsala: Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska 

fakulteten, Institutionen för ABM, 2012, s. 72, s. 80. 
397

 Ursula Constantin Andersen, 2009, s. 57. 
398

 Ursula Constantin Andersen, 2009, s. 61. 
399

 Se exempelvis Växjö universitet, Utbildningsplan Lärarprogram för grundskolans senare år och 

gymnasiet, 270-330 hp, reviderad 2009-03-02; Mälardalens högskola, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 

Svenska, 270 hp, fastställd 2008-11-13 och Karlstads universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet 180, 

210, 240, 270, 300, 330 hp, fastställd 2007-06-11. 
400

 Högskolan i Gävle, Utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp, reviderad 2008-04-01. Andra 

utbildningsplaner formulerar liknande innehåll i likartade ordalag. 
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aktiviteter kan användas som ett sätt att främja lärande”
401

 eller leda till att studenten 

utvecklar ”kompetens för att skapa miljöer som främjar alla barns läs-, skriv- och 

matematiklärande, med särskild betoning på förskoleklassen och de första skolåren i 

grundskolan”
402

 och ”förståelse för hur estetiskt lärande kan vara meningsskapande och 

berika individens utveckling”
403

.  

   I kursbeskrivningar sammanförs ofta professionell kunskap och kompetens med funktion; 

det handlar om vad kursen innehåller, vilka kompetenser som studenten genom kursen skall 

utveckla samt till vad denna kunskap och kompetens skall användas, således vilken funktion 

kursen fyller i den aktuella svensklärarutbildningen. I det fall en kursbeskrivning bara anger 

innehåll (exempelvis ”Klassisk retorik i teori och praktik. Retoriska genrer. Modern 

presentationsteknik. Talundervisning och talrespons. Språk och kön”
404

) uttrycks inte vilken 

funktion kursen har, och därmed urskiljs i kursbeskrivningen inte konstruktionen den 

funktionella svenskläraren, även om det ligger överväganden som inkluderar funktion 

bakom det kursinnehåll som fokuseras. Det avgörande för konstruktionen är huruvida analys 

av dokumentet, i det här fallet kursplanen, visar att det går att urskilja formuleringar kring 

syftet med ett visst innehåll i lärarutbildningen.  

   Så hur ser konstruktionen den funktionella svenskläraren ut? För det första urskiljer jag en 

konstruktion där utbildningen innehåller vissa förväntade beståndsdelar: det svenska språket 

och litteraturvetenskap som är de traditionella akademiska discipliner som ligger till grund 

för lärarutbildningens svenskämne. Konstruktionen den funktionella svenskläraren har dock 

ett relativt tydligt fokus på funktionen: man utbildar svensklärare, inte nordister eller 

litteraturvetare, och man utbildar svensklärare för en viss verksamhet, inte allmänpedagoger 

eller allmändidaktiker. I konstruktionen ligger också att mål i Högskoleförordningens 

examensbeskrivningar åtminstone retoriskt beaktas. Därmed följer att man inkluderar eller i 

alla fall inte exkluderar värdegrundsfrågor och mångkulturella aspekter. Konstruktionen den 

funktionella svenskläraren representerar en svensklärare som, efter avslutad utbildning, kan 

förväntas ha vissa, kanske av tradition, garanterade kunskaper, och i den bakomliggande 

diskursen behöver tradition, mening och nytta varken problematiseras eller synliggöras.  

   För det andra urskiljer jag inom konstruktionen också en svensklärarutbildning som 

innehåller litet av varje: grammatik, litteratur, tal, skrivande, andraspråkskunskap, 

ämnesdidaktik och kanske mediekunskap. Det blir då fråga om en svensklärare som kan 

förväntas ha tämligen allsidiga kunskaper, vilka dock kan vara mer eller mindre djupgående. 

I konstruktionen problematiseras eller synliggörs sällan mening och nytta, vilket givetvis 

inte utesluter att sådana resonemang förts.  

                                                 
401

 Högskolan i Borås, kursplan Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och 

engelska I, 30 hp (LGS011), fastställd 2009-01-08. 
402

 Högskolan i Jönköping, kursplan Läs-, skriv- och matematiklärande, 30 hp (LLMB17), reviderad 2009-

05-25. 
403

 Högskolan i Halmstad, kursplan Språk, kommunikation, lek och lärande för undervisningsomr 

förskola/förskoleklass/fritidshem, 30 hp (SV1004/2), fastställd 2009-06-04. 
404

 Luleå tekniska universitet, kursplan Lärarens språkliga och didaktiska verktyg, moment II, Retorik 7.5 

hp, fastställd 2009-11-20. 
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   Oavsett om denna svensklärarkonstruktion bygger på en medvetet allomfattande eller 

underförstådd diskurs kring traditionella akademiska disciplinernas supremati eller är 

resultat av ett tämligen oreflekterat förhållningssätt, inrymmer konstruktionen både en 

traditionell och en modern svensklärare. Här används orden ”traditionell” eller ”modern” 

inte i ett värderande syfte utan för att beskriva konstruktionens vidd. Gemensamt för båda 

typerna av svensklärare är, menar jag, att de bygger på en medveten eller oreflekterad 

föreställning om en funktionell svensklärare som är användbar för stat och kommun och 

vars lärarutbildning är användbar och relativt okontroversiell för svenskläraren själv, oavsett 

pedagogiska och didaktiska tendenser och oavsett utbildningspolitiska ambitioner hos den 

utbildningsanordnare där läraren sedan skall arbeta. 

   Innan det är dags att analysera exempel på konstruktionen den funktionella svenskläraren 

kan det vara på sin plats att klargöra hur jag resonerat, när jag urskilt konstruktionen. Precis 

som i tidigare behandlade konstruktioner fokuseras i dokumentanalysen av utbildnings- och 

kursplaner följande faktorer: eventuella utsagor i utbildningsplanen beträffande målet med 

lärosätets lärarutbildning, inriktningsnamn, kurs- och delkursnamn, ämnes- eller 

huvudområdesbeteckning, omfattning, placering i utbildningen, innehållsbeskrivningar, 

förväntade läranderesultat samt litteraturlista, i de fall en sådan finns att tillgå. 

   En av dokumentanalysens parametrar är inriktningsnamn. Namn av typen Svenska i ett 

mångkulturellt samhälle eller Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, 

matematik och engelska hör inte hemma i konstruktionen den funktionella svenskläraren. 

Det här är ingen bedömning av funktionalitet i de exemplifierade svensklärarutbildningarna, 

men så snart inriktningsnamn anger kunskapssyn och omvärldsbild eller preciserar 

verksamheten, positionerar sig namnen diskursivt snarare i andra konstruktioner. Om 

inriktningsnamnet däremot är av typen Svenska eller möjligtvis Svenska för lärare
405

 skulle 

namnet däremot kunna höra hemma i konstruktionen den funktionella svenskläraren. 

   Kurs- och delkursnamn som Lärarens språkliga och didaktiska verktyg,
406

 Skolämnet 

svenska,
407

 Klassrumsforskning med fördjupningsuppgift,
408

 Globalt berättande och Barns 

tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv
409

 hör hemma i andra 

konstruktioner, medan kurs- och delkursnamn av typen Svenska språkets struktur eller 

1900-talets litteratur
410

 skulle kunna höra hemma i den här konstruktionen (eller i den 

                                                 
405

 Det här inriktningsnamnet skulle dock kunna räknas till konstruktionen den professionsinriktade 

svenskläraren, vilket bara än en gång understryker att det inte råder knivskarpa gränser mellan diskurserna 

och därmed inte heller mellan konstruktionerna. 
406

 Luleå tekniska universitet, kursplan Lärarens språkliga och didaktiska verktyg, 30 hp (S0012S), fastställd 

2009-11-30. 
407

 Södertörns högskola, kursplan Språk och litteratur för blivande svensklärare A, 30 hp (1028ÖV), 

fastställd 2007-11-14. 
408

 Högskolan i Halmstad, kursplan Svenska: språk, kultur och litteratur för lärare (61-90), 30 hp (SV5003), 

fastställd 2008-11-17. 
409

 Malmö högskola, kursplan Globalt berättande, 15 hp (SM150T), fastställd 2009-01-19 respektive 

kursplan Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp (SM130T), fastställd 2007-

03-28. 
410

 Mälardalens högskola, kursplan Svenska språkets struktur, 4.5 hp (HSV113), fastställd 2007-11-02 

respektive Karlstads universitet, kursplan Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och 

gymnasieskolan, 30 hp (LVGBLS), fastställd 2007-05-31. 
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akademiska diskursen – där är det andra indikatorer som avgör om kursplanen kan sägas 

innebära en positionering i den ena eller andra diskursen). Som exemplen visar är det i hög 

grad professionsinriktade kurser och delkurser med fler-, mång- eller interkulturell profil 

vilka positionerar sig i kursnamnen. Det empiriska materialet ger inget svar på frågan varför 

just dessa kurser positionerar sig namnmässigt, men en tänkbar förklaring är att 

kursplaneförfattare kan uppleva det nödvändigt att där i kursnamn lyfta innehåll på ett sätt 

som uppenbarligen inte uppfattas behövas när det gäller Språkets struktur eller 1900-

talslitteratur.  

    

Exempel 1 – ett tredelat svenskämne i en akademisk professionsutbildning 
 

Vid ett av de lärosäten som ingår i det empiriska materialet gavs år 2009 

svensklärarutbildning i inriktningen Svenska. Utbildningen gavs mot förskoleklass och 

grundskolans tidigare år, grundskolans senare år respektive mot gymnasie-

skola/vuxenutbildning. Utbildningsplanen var densamma för all lärarutbildning vid 

lärosätet. 

   I utbildningsplanen ges inledningsvis en allmän presentation av lärarprogrammet. Det 

anges att det ”är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för 

yrkesverksamhet som lärare” och att syftet med utbildningen är att ”studenten genom 

teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper och färdigheter som är 

nödvändiga för att uppfylla examensordningens mål för lärarexamen”.
411

 En något längre 

beskrivning av lärarprogrammet vid det aktuella lärosätet följer senare i utbildningsplanen, 

och i denna något längre beskrivning talas om vetenskaplig kunskap och beprövad erfaren-

het, kunskap från de professionellt verksamma lärarna, kunskap och kompetens för att utöva 

läraryrket, fullgörande av ”skolans samhällsuppdrag”, möjligheter att utveckla ”en stark 

gemensam professionalitet och yrkesidentitet”, ”studentens valfrihet och ansvar”, ”arbets-

marknadens behov och efterfrågan”, ”demokratiska arbetsformer genom samverkan”, 

arbetssätt som stödjer lärande samt om en utbildning förankrad ”i den internationella 

kunskapsutvecklingen och idédebatten”.
412

 I den jämförelsevis korta texten flätas diskurs-

trådar samman: den akademiska diskursens fokus på kunskapsinhämtande och vetenskapligt 

förhållningssätt, professionsdiskursens fokus på professionell kunskap och kompetens samt 

dess gemensamma yrkesetik, demokratidiskursens syfte att genom samverkan främja det 

demokratiska samhället, frihetsdiskursens betoning på individuell frihet och individuellt 

ansvar samt globaliseringsdiskursens internationella perspektiv och beaktande av arbets-

marknadens behov. I utbildningsplanens text ges ingen av diskurserna ett retoriskt större 

utrymme än de andra, och lärarutbildningens funktion är att vara den arena där dessa 

diskurser möts. Detta är också ett kännetecken för den konstruktion som jag urskilt och 

benämnt den funktionella svenskläraren.   

   I kursplanerna i svensklärarinriktningarna fortsätter samma balansgång mellan diskurser 

som i utbildningsplanen. Vid det aktuella lärosätet gavs år 2009 två svensklärarinriktningar. 

                                                 
411

 Göteborgs universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 180-330 hp, reviderad 2008-06-2, s. 2. 
412

 Göteborgs universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 180-330 hp, reviderad 2008-06-2, s. 15. 
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En av dessa är inriktningen Svenska för blivande lärare, vilken läses av studenter som avser 

att undervisa i grundskolans senare år (år 6-9) och därför läser tre kurser om vardera 30 hp 

respektive av studenter som avser att undervisa i gymnasieskolan och som därför läser fyra 

kurser om vardera 30 hp, enligt följande: Grundkurs 30 hp, Fortsättningskurs 30 hp, 

Specialisering 30 samt Fördjupningskurs 30 hp.  

   Som framgår av ovanstående, kan man inte utifrån kursnamn säga någonting om 

innehållet i den aktuella svensklärarutbildningen vid lärosätet. Den information som ges 

begränsar sig till omfattning (antal poäng per kurs och antal kurser per inriktning). För att få 

veta någonting om innehåll, måste man analysera förväntade läranderesultat, innehålls-

beskrivningar och urvalet av kurslitteratur.
413

 

   Den första inriktningskursen mot grundskolans senare år och gymnasieskolan består av 

delkurserna Språk, litteratur och lärande 6 hp, Ungdomslitteratur och ungdomskultur, 

populärkultur och medier 12 hp, Språket som system 7.5 hp och Språket i bruk 4.5 hp. I 

samtliga delkurser ingår VFU. Poängfördelningen mellan språk och litteratur är jämn. De 

första förväntade läranderesultateten indikerar att fördelningen mellan olika aspekter av 

svenskämnet och inklusionen av didaktiska inslag är avsiktlig; studenten skall ”visa för-

måga att med viss handledning använda språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och 

ämnesdidaktiska kunskaper i ett språkutvecklande arbete med elever i skolan” och 

”konstruktivt och kritiskt, skriftligt och muntligt i dialog med andra, formulera erfarenheter 

och analys av det lärande om och genom språk och litteratur som pågår i en viss skol-

miljö”.
414

 Det sista av totalt tio förväntade läranderesultat för kursen anger att studenten 

skall ”visa kunskap om betydelsen av genus- och jämställdhetsperspektiv och en 

demokratisk värdegrund i språk och litteraturundervisning”.
415

 Ytterligare ett läranderesultat 

innehåller formuleringen att studenten skall visa förmåga att ”reflektera över och kritiskt 

förhålla sig till olika sätt att se på kultur och kulturens roll i skolan”.
416

 I fem av 

läranderesultaten finns en uttalad professionsanknytning, medan övriga läranderesultat 

skulle kunna återfinnas i kursplaner i språkliga eller litteraturvetenskapliga svenskkurser 

som inte ingår i en lärarutbildning. Genom att fokusera dialogen med andra och demokratisk 

värdegrund anknyter några läranderesultat till demokratidiskursen. I listan över förväntade 

läranderesultat finns dessutom formuleringar som knyter an till lärarparadigm av den art 

som konstruerats av andra forskare
417

 samt till kulturteori och svenskämneskonceptioner 

(”erfarenhetspedagogiska perspektiv”). Sammantaget speglar listan över förväntade lärande-

                                                 
413

 Vid det aktuella lärosätet fastställdes litteraturlistan av en för lärarutbildning gemensam nämnd. Den 

enskilda examinatorn eller undervisande läraren kunde inte utan vidare göra förändringar av kurslitteraturen. 
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resultat ett tredelat svenskämne, som är öppet mot olika diskurser, paradigm och ämnes-

konceptioner. 

   Delkursernas namn, poängfördelningen mellan kurserna och lärandemålen speglar för-

väntningarna på blivande svensklärare vad gäller kunskaper, färdigheter och förhållningssätt 

och hur man på lärosätet ser på svenskämnet i lärarutbildning. Innehållsbeskrivningen för 

den första delkursen, Språk, litteratur och lärande, anger att delkursen introducerar 

”språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv”, det vill säga 

ett tredelat svenskämne för blivande lärare.
418

 Vidare sägs att delkursen ”fokuserar och 

problematiserar språkets, litteraturens, kulturens och lärandets olika roller i människors liv, i 

och utanför skolan”.
419

 Därmed befästs bilden av det tredelade svensk(lärar)ämnet. 

   Om den första inriktningskursen målar upp bilden av ett tredelat svensk(lärar)ämne, är 

detta något som fortsätter i nästa inriktningskurs. De två delkurserna – Texter-Produktion 

och analys 15 hp respektive Litterära texter 15 hp – innehåller VFU, precis som delkurserna 

i den första inriktningskursen. Ingenting i delkursernas namn tyder på att det rör sig om en 

professionsinriktad utbildning, men det gör flera av läranderesultaten. Studenten skall  

 

 planera, genomföra och utvärdera undervisning i svenska så att elever kan vidga sina språkliga 

uttrycksmöjligheter och litterära erfarenheter 

 göra fördjupade analyser av skolan som miljö för lärande om och genom språk och litteratur 

 göra bedömningar av elevers språkutveckling i förhållande till uppsatta mål och utifrån dessa 

bedömningar planera för elevers fortsatta lärande  

 reflektera över hur olika litteraturdidaktiska modeller beskriver mötet mellan läsare och text samt ta 

ställning till hur dessa kan tillämpas i arbetet med skönlitteratur i skolan
420

 
 

Av tio uppsatta läranderesultat är det endast två som överhuvudtaget inte nämner skola, 

undervisning eller elever, vilket signalerar en professionsprofil. De flesta läranderesultat för 

delkursen indikerar att studenterna inte läser litteratur och litteraturteori för att förkovra sig 

och utvecklas intellektuellt utan för att i undervisning tillämpa kunskap om litteratur och 

litteraturteori. Samma signaler kommer i innehållsbeskrivningarna, vilka också innehåller 

beståndsdelar som skulle kunna återfinnas i kursplaner för språkliga och litterära kurser som 

inte riktas till blivande svensklärare (”stilistiska och textlingvistiska redskap för textanalys 

samt modeller för effektiv textproduktion” och ”litteraturvetenskapliga begrepp och 

analysredskap […] i syfte att uppmärksamma den litterära kompositionens och det litterära 

språkets egenart och specifika vikt”, för att ge två exempel
421

).  

   Om poängfördelningen, innehållsbeskrivningarna och de förväntade läranderesultaten 

delar lärarutbildningens svenskämne i tre, ungefär lika stora delar, ger urvalet av kurs-

litteratur något andra signaler. I den andra inriktningskursen finns det, framför allt i den 
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språkligt inriktade delkursen, några verk vars titlar antyder ett ämnesdidaktiskt innehåll 

(Elever skriver och lär. Exempel på utvecklande arbetsformer i klassrummet, Läroboks-

språket – en flintskallig primadonna? samt Bedömning av elevtext. En modell för analys. 

Svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet), men majoriteten av verk förefaller vara rent 

språkvetenskapliga. För den litterärt inriktade kursen är detta ännu tydligare; av de drygt 

trettio verk som listas tycks ett enda verk vara explicit ämnesdidaktiskt inriktat (Gör 

klassikern till din egen – 80 sidor från Myndigheten för skolutveckling). Det går dock inte 

att utifrån de analyserade kursplanerna förklara varför litteraturlistan i så ringa grad speglar 

kursnamnet eller varför den inte präglas av samma fördelning som kursen för övrigt. 

   När det kommer till de två sista inriktningskurserna, specialisering respektive fördjupning, 

tycks kurser och delkurser vara mer akademiska än professionsinriktade. Det är inte mycket 

som påminner om att kurserna är en del i en professionsutbildning, utan den akademiska 

sidan av svensklärarutbildningen dominerar. Det självständiga arbete som studenterna gör 

under den fjärde inriktningsterminen kan dock ha utbildningsvetenskaplig inriktning.
422

  

   Jag är benägen att instämma i påståendet att svensklärarutbildningen vid lärosätet byggs 

upp kring språk, litteratur och didaktik. Vid det aktuella lärosätet läser den blivande svensk-

läraren kurser som handlar om svenska språket, litteratur, litteraturteori och litteratur-

didaktik samt didaktik. Studenten läser kurser vars namn talar om att det är språk och 

litteratur, som står i fokus, men möter också, i synnerhet i de förväntade läranderesultaten, 

lärosätets krav på att i en undervisningssituation kunna tillämpa sina förvärvade kunskaper. 

Ju längre han/hon kommer i sin utbildning, desto tydligare framhävs professionsidentiteten i 

kursplanernas förväntade läranderesultat – fram till en viss punkt. För den blivande 

gymnasieläraren är professionsidentiteten retoriskt inte är lika tydlig i dokumenten för 

utbildningens senare del. Att professionstänkande och värdegrundsarbetet inte ges stort 

utrymme i den fjärde terminens svenskstudier kan bero på att kurserna i denna termin inte 

innehåller någon VFU, eller på att professionsidentiteten redan anses etablerad hos 

svensklärarstudenterna. Möjligtvis är också detta att betrakta som ett uttryck för funktion. 

   Antalet delkurser och poäng är jämnt fördelat mellan språk och litteratur, och båda delarna 

har ämnesdidaktiska inslag. En analys av kursplanerna visar dock att ämnesdidaktik inte är 

lika lätt att urskilja i de litterärt inriktade kurserna som i de språkligt inriktade kurserna. Det 

är framför allt i urvalet av kurslitteratur som ämnesdidaktiskt inriktade verk förefaller 

underrepresenterade. Ämnesdidaktiken, professionen och värdegrunden får utrymme i 

kursplanerna i detta exempel, men svenskämnets traditionella akademiska discipliner, 

svenska språket eller nordiska språk respektive litteraturvetenskap, tycks väga tyngst.  

   I det här exemplet positioneras dock svenskämnets traditionella akademiska discipliner 

inte på samma sätt som i en akademisk svensklärarkonstruktion. Där skulle det handla om 

att söka och värdera kunskap om svenska språket och litteraturvetenskap, om att inta ett 

vetenskapligt förhållningssätt och tänka kritiskt.  Positioneringen skiljer sig också från den 
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professionsinriktade svensklärarkonstruktionen, där det handlar om professionell kunskap 

och kompetens, gemensam värdegrund och etik, autonomi och kvalitetssäkring genom 

kontroll. I det här exemplet finns trådar från både den akademiska diskursen och 

professionsdiskursen, men ingendera får rollen av retorisk utgångspunkt.  

   Att välja funktion som utgångspunkt för en positionering av svensklärarutbildningen kan 

också innebära att den inte blir så trendkänslig. En svensklärarutbildning där bildning är 

starkt betonad, kan förknippas med 1990-talet och Läroplanskommitténs betänkande Skola 

för bildning.
423

 En svensklärarutbildning som fokuserar mångkulturalism och en utbildning 

där estetiska lärprocesser retoriskt står i fokus kan också uppfattas som tidsbundna. I det 

aktuella exemplet tycks de traditionella akademiska disciplinerna tidlösa, vilket inte är 

liktydigt med att de är oföränderliga, och därför representera funktionalitet. 

 

Exempel 2 – blandade läranderesultat 
 

Vid ett annat lärosäte gavs år 2009 en svenskinriktning mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. I lärosätets lokala examensbeskrivning, under rubriken Lokala mål för 

Lärarexamen, anges, att lärarprogrammet ”syftar till att ge adekvat utbildning av lärare”.
424

 

Studenten skall utveckla sitt lärande, förvärva god och för yrket relevant kunskap och 

kompetens samt skapa sin egen lärarprofil för att matcha de krav som läraryrket kräver. 

Precis som i föregående exempel möts diskurser i denna beskrivning av lärarutbildningen: 

professionsdiskursens kunskaper och kompetenser, globaliseringsdiskursens fokus på 

arbetsmarknadens krav och frihetsdiskursens betoning av studentens valfrihet.  

   Och hur ser det då ut i det andra exemplet? I lärosätets svensklärarinriktning mot grund-

skolans senare år och gymnasiet ingår fem kurser, som var och en består av två eller tre 

delkurser, enligt följande översiktsbild: 

 

      Svenska 1 Uppväxtvillkor i språk och litteratur I, 15 hp  

Konsten att berätta 1 7.5 hp 

Konsten att berätta 2 7.5 hp 

Svenska 2 Uppväxtvillkor i språk och litteratur II, 15 hp 

Lyrik i teori och praktik 7.5 hp 

Drama och teater: en livsnerv i samhället 7.5 hp 

Svenska 3 Barn och ungdomars läsning och skrivande, 30 hp 

Språkbeskrivning och språkriktighet 7.5 hp 

Språk, texter och genrer 15 hp (varav 6 hp VFU) 

Fördjupningsuppgift 7.5 hp 

Svenska IV 30 hp 

Historiens vingslag i språk och litteratur 9 hp 

Svenskämnets konstruktion och didaktik 6 hp 

Språk och litteratur i skolan 15 hp 

Svenska 5, Språk och litteratur i samhälle och värld, 30 hp 

Språk-, medie- och litteratursociologi 10.5 hp 

Världen i skolan I 7,5 hp 

Världen i skolan II, projektarbete 12 hp 

Figur 7. I figuren visas inriktningskurser med delkurser i den aktuella svensklärarutbildningen år 2009. 
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Delkursnamnen i det här exemplet indikerar, precis som i föregående exempel, ett tredelat 

svenskämne, som omfattar litteraturvetenskap, språkvetenskap och didaktik. Också här finns 

en tämligen jämn fördelning mellan svenskämnets tre delar. För varje inriktningskurs anges 

sedan dels generella läranderesultat, dels förväntade läranderesultat för varje delkurs, och 

även där är det tredelade svenskämnet tydligt urskiljbart.  

   De förväntade läranderesultaten pendlar mellan ämne en professionsinriktning. Till ämne 

hör mer eller mindre akademiskt inriktade läranderesultat som att studenten skall ”kunna 

redogöra för och tillämpa grundläggande narratologiska begrepp”,
425

 ”kunna redogöra för 

Diderichsens satsschema och tillämpa det”,
426

 ”kunna författa en kortare vetenskaplig 

uppsats”,
427

 ”kunna tillämpa både lingvistiska och litteraturvetenskapliga analysredskap”
428

 

och ”i ett vetenskapligt arbete kunna integrera didaktiska perspektiv med språkliga och/eller 

litteraturvetenskapliga”
429

. Även de professionsinriktade läranderesultaten skiljer sig åt; det 

är rimligt att tänka sig att det ställer högre krav på studenten att ”problematisera svensk-

ämnets syfte och gestaltning”
430

 än att ”kunna genomföra boksamtal med några barn, ung-

domar eller studiekamrater i mindre grupp”
431

. 

   Varken ämne eller profession tycks dominera bland de förväntade läranderesultaten. 

Däremot förefaller tyngdpunkten i dessa förväntade läranderesultat ligga på att kunna och 

göra – en svensklärare kan vissa saker (till exempel redogöra för innehåll i skönlitterära 

verk eller tillämpa Diderichsens satsschema) och gör vissa saker (exempelvis planerar och 

genomför undervisning i svenska). Det som skiljer de förväntade läranderesultaten från det 

första exemplet är att de förväntade läranderesultaten här inte anger hur svenskläraren ifråga 

förhåller sig till kunskap, lärande, människosyn etc. eller varför han eller hon gör det som 

anges.  

   Om det första exemplet på konstruktionen den funktionella svenskläraren illustrerade en 

bakomliggande diskurs där tradition, mening och nytta inte behöver problematiseras eller 

synliggöras, eftersom det är de akademiska disciplinerna och professionen som är 

traditionen, meningen och nyttan – funktionaliteten – illustrerar det här exemplet på 

konstruktionen att den bakomliggande diskursen inte problematiseras eller synliggör 

tradition, mening och nytta. Det beror inte på att tradition, mening och nytta inte kan 

problematiseras eller synliggöras i det andra exemplet, utan snarare på att funktionaliteten i 

tycks tas för given. Häri ligger skillnaden mellan de analyserade exemplen inom 
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konstruktionen den funktionella svenskläraren, och sammantaget visar exemplen på likheter 

och skillnader inom konstruktionen. Det är ingen kvalitetsbedömning av ifrågavarande 

svensklärarutbildningar, vare sig retoriskt eller när det gäller de svensklärare som 

utexamineras, utan en illustration av konstruktionens vidd. 

 

Sammanfattning och diskussion av den sjätte konstruktionen 
 

En förhållandevis vanlig konstruktion som kan urskiljas i det empiriska materialet har jag 

valt att benämna den funktionella svenskläraren. Konstruktionen tar sin utgångspunkt i 

funktion, och svensklärarutbildningens funktion är uppnående av examensbeskrivningens 

mål.  

   Kännetecknande för denna svensklärarkonstruktion är att den inrymmer flera av de 

diskurser som kan knytas till andra svensklärarkonstruktioner. Detta syns exempelvis i 

formuleringen av förväntade läranderesultat, i innehållsbeskrivningar och i litteraturlistor. I 

några fall fördelas utrymmet i kursplanen så jämnt mellan akademiska, professionella och 

ämnesdidaktiska aspekter att det förefaller vara en grundläggande princip i konstruktionen. I 

andra fall tycks den konstruktionen vara resultatet av en kompromiss, där det finns en 

grundkonstruktion som därefter ikläds lämpliga attribut från de andra diskurserna. I sådana 

fall ligger funktionaliteten i att konstruktionen ges förtroendet att vara språkrör för alla 

diskurser, traditioner och ramar. Det betyder också att konstruktionen, för att använda 

Lindes ord om ämnen, inte är särskilt starkt avgränsad eller inramad, utan kan framstå som 

svag eller otydlig, som ett mischmasch mellan olika perspektiv och synsätt. I sådana fall blir 

den formulerade läroplanen – det vill säga utbildnings- och kursplanen – mindre styrande; 

det går inte att styra, om det är oklart vart man är på väg. Konstruktionen behöver dock inte 

uppfattas som svag eller otydlig, men det som krävs är att innehållet och stoffurvalet 

legitimeras; då blir konstruktionen ett samlande uttryck för de parallella, konkurrerande och 

samtida perspektiven inom det egna ämnet. Konstruktionen den funktionella svenskläraren 

blir dessutom lätt att sälja, eftersom den inte så lätt kommer att uppfattas som starkt 

tidsbunden. Den blir därmed – och är i det empiriska materialet för denna avhandling – den 

vanligaste. Den kan omfatta delar av nästan alla diskurser och inbegripa element som 

kännetecknar andra svensklärarkonstruktioner. Den kan, inom vissa gränser, ge vissa 

diskurser och traditioner en privilegierad ställning, så länge som dessa inte får för stort 

utrymme, för då ändrar konstruktionen skepnad och förvandlas till en annan 

svensklärarkonstruktion.  
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”Hur gick det sen?” 
 

 

I det föregående kapitlet presenterades och analyserades de svensklärarkonstruktioner som 

jag urskilt och analyserat i utbildnings- och kursplaner från svensklärarutbildningar vid 

tjugotvå svenska lärosäten år 2009. Dessa konstruktioner, som jag kallar för den 

akademiska, den professionsinriktade, den demokratiska, den väljande och valbara, den 

flerkulturellt inriktade respektive den funktionella svenskläraren, existerar inte i renodlad 

form i det empiriska materialet och skall inte uppfattas som tydligt avgränsade kategorier. 

De är i stället att uppfatta som positioneringar; genom namnval av inriktningar, kurser och 

delkurser, formuleringar av innehåll och förväntade läranderesultat, val av kurslitteratur och 

– ibland – genom val av arbets- och examinationsformer positionerar sig utbildnings- och 

kursplaneförfattare retoriskt. Dessa positioneringar anknyter till diskurser i högre utbildning 

och i samhället i stort: till den akademiska diskursen, identitetsdiskursen etc. 

Konstruktionerna är dock mer än bara uttryck för diskursiv positionering. En konstruktion 

inrymmer, vilket tidigare har sagts, också traditioner, konstitutionella ramar, organisatoriska 

ramar, organisatoriskt spill och så vidare.  

   I det här kapitlet belyser och diskuterar jag hur konstitutionella och organisatoriska ramar, 

i form av en ny lärarutbildningsreform, påverkar svensklärarutbildningarna vid tre lärosäten. 

Det empiriska material som används för att beskriva hur svensklärarutbildningarna av år 

2012 är organiserade utgörs av utbildningsplaner samt ett begränsat antal kursplaner. För att 

teckna en bakgrund till presentationerna använder jag mig av Högskoleverkets beslut om 

tillstånd att utfärda grundlärarexamen respektive ämneslärarexamen i svenska vid de tre 

lärosätena. Jag har däremot valt att i bakgrundsteckningen inte inkludera lärosätenas 

ansökningar om tillstånd att utfärda examen. I det empiriska materialet för detta kapitel 

ingår också de intervjuer som gjordes 2009, och i avhandlingens första kapitel redogör jag 

för hur intervjuerna används. 

   I och med att svensklärarutbildningarna, sådana de såg ut 2009 vid dessa lärosäten, 

analyserats, relaterar jag beskrivningen av 2012 års utbildningar till resultatet av den 

föregående analysen. Det blir därmed en jämförelse mellan analysresultatet i avhandlingens 

andra kapitel, även om avsikten inte är att avgöra om en svensklärarkonstruktion som 

urskildes 2009 ”överlevde” lärarutbildningsreformen. Jämförelsen syftar i stället till att 

belysa hur konstitutionella och organisatoriska ramar påverkar svensklärarutbildningar och 

diskutera den betydelse de har för de svensklärarkonstruktioner som kan konstrueras utifrån 

utbildnings- och kursplanerna, det vill säga svensklärarutbildningarnas läroplan. Det är inte 

heller fråga om att i detta kapitel göra en fullständig kartläggning av hur 

svensklärarutbildningarna vid tre lärosäten retoriskt ser ut ett år efter införandet av en ny 

lärarutbildning. Den bild som här ges av svensklärarutbildningarna 2012 blir med 

nödvändighet ofullständig, då jag inte haft tillgång till samtliga kursplaner i svenska, 

antingen för att dessa inte ännu är skrivna, inte funnits tillgängliga för allmänheten eller inte 

redovisats i exempelvis utbildningsplanen med sökbar kurskod. 
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   De tre lärosäten vars svensklärarutbildningar år 2012 står i fokus i detta kapitel är de tre 

fördjupningslärosäten, där jag 2009 gjorde intervjuer med lärarutbildare. För att 

rekapitulera: Geografiskt representerar de tre fördjupningslärosäten olika delar av Sverige 

söder om Dalälven och delvis olikartade akademiska traditioner – ett stort universitet som 

relativt nyligen slagits samman med en stor lärarhögskola, ett stort universitet med starka 

akademiska traditioner respektive en stor högskola. I det här kapitlet kallar jag dem för 

Lärosäte I, II samt III, eftersom jag vill att läsare skall fokusera på vad och varför, inte på 

var. Det är möjligt att svaret på frågan var kan ge underlag till svar på de övriga frågorna, 

men det är i så fall den enskilda läsarens slutsatser. 2012 års svensklärarutbildningar vid de 

tre lärosätena presenteras utifrån direktiven i propositionen 2009/10:89, Högskoleverkets 

bedömningar av examensrättsansökningarna från 2010 och 2011 samt utifrån utbildnings- 

och svenskkursplaner så som de sistnämnda såg ut i juni-augusti 2012. Den analysmetod 

som används i det här kapitlet är densamma som i det andra kapitlet, det vill säga en metod 

som inspirerats av dokument- och diskursanalys, vilket innebär att de utbildnings- och 

kursplaner som jag kunnat återfinna granskats för att utvinna mönster, betydelse, identitet, 

relationer, politiska implikationer och samband.  

   Innan det är dags för presentationen och analysen av svensklärarutbildningarna vid de tre 

lärosätena ett år efter genomförandet av lärarutbildningsreformen, kan det vara på sin plats 

att påminna om några av de ramar som påverkar hurdan en viss lärarutbildning retoriskt och 

praktiskt ser ut. En utbildnings- eller kursplan är inte enbart ett resultat av vilja eller beslut 

att positionera utbildningen diskursivt. Den är också resultatet av organisatoriska faktorer, 

som utbildningspolitik, ekonomiska faktorer, traditioner inom det enskilda lärosätet samt 

strukturer och individer inom och utanför lärarutbildningen. Till dessa organisatoriska 

faktorer hör att statligt finansierad lärarutbildning skall följa de direktiv som regering och 

riksdag antagit. Lärosäten kan inte själva besluta om tillstånd att utfärda examen, och det är 

den centrala myndigheten för frågor som rör universitet och högskolor, från och med 1 

januari 2013 kallad Universitetskanslerämbetet, som gör uppföljningar
432

 och kan dra in 

lärosätens examensrätt för lärarutbildning
433

 i de fall där direktiv och regler inte anses följas.  

   Det sistnämnda kan tyckas självklart – den som står för fiolerna, bestämmer vilken musik 

som skall spelas. Samtidigt finns i Sverige ett akademiskt självstyre som ger lärosäten som 

beviljats examensrätt frihet att inom ramarna för Högskolelagens och Högskole-

förordningens föreskrifter bestämma innehåll i en utbildning.
434

 I jämförelsen mellan 

lärosätenas sätt att organisera och retoriskt utforma sina svensklärarutbildningar torde det 

därför vara möjligt att se både den styrning som politik och ekonomi utövar och den frihet 
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som lärosäten har att utforma de utbildningar för vilka man beviljats examensrätt. Så ”hur 

gick det sen”, vad hände med de tre lärosätenas svensklärarutbildningar efter 

lärarutbildningsreformen 2011?   

 
Lärosäte I 
 

I propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89 angavs att lärosäten 

som önskade anordna förskollärar- eller lärarutbildning ”bör ansöka om tillstånd att utfärda 

de nya yrkesexamina”.
435

 Det skäl som ges i propositionen är omsorg om kvalitet.
436

 

Högskole- och forskningsministern Tobias Krantz skrev i ett debattinlägg i Dagens Nyheter 

att det inte var tillfyllest med en lärarutbildningsreform:  

 
Hur lärarutbildningen utformas och bedrivs är också betydelsefullt. Det lägger ett tungt 

ansvar på de lärosäten som är ansvariga att verkligen ge utbildningar som skapar 

förutsättningar att möta de utmaningar som väntar i yrkeslivet. [---] Nuvarande tillstånd 

kommer inte att förlängas automatiskt. Lärosäten som inte klarar de höga kvalitetskraven 

kommer att förlora sin rätt att ge lärarutbildningen. Tanken är att göra en ordentlig 

kvalitetssäkring av utbildningen som under lång tid har visat sig ha stora problem. Kraven 

har varit för låga och forskningsanknytningen svag. [---] Nu blir det en ny utbildning 

med nya förutsättningar.
437

 

 

I såväl propositionen som i Krantz’ debattinlägg fokuseras kvalitet, och att ett led i 

kvalitetssäkringen var att inte bevilja generella examensrätter utan låta lärosäten söka 

examensrätt för de lärarutbildningar som lärosätena önskade anordna. I december 2010 

respektive januari 2011 meddelade Högskoleverket vilka lärosäten som beviljats respektive 

fått avslag på sina ansökningar om examensrätt. 

   Lärosäte I är en stor högskola. Lärosätet sökte och beviljades examensrätt för förskollärar-

utbildning och yrkeslärarutbildning, grundlärarutbildning mot förskoleklass och år 1-3, 

grundlärarutbildning mot år 4-6, ämneslärarutbildning mot arbete i grundskolans år 7-9 samt 

ämneslärarutbildning mot arbete i gymnasieskolan. För ämneslärarutbildningarnas del 

beviljades examensrätt för tio ämnen, däribland svenska, men inte för ämnet svenska som 

andraspråk och fyra andra ämnen.
438

 Av beslutet från Högskoleverket framgår att 

bedömningen gjorts utifrån punkterna lärarresurs, utbildningsmiljö, styrdokument, säkring 

av examensmål samt undervisning, kurslitteratur och examination. Bedömargruppens 

yttrande beträffande grundlärarutbildning mot förskoleklass och år 1-3 anger att man ”finner 

att antalet tillsvidareanställda och övriga lärare är välavvägt, att lärarresursen har kontinuitet 
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[…] att lärarna uppfyller kravet på vetenskaplig och ämnesdidaktisk kompetens för 

undervisning och handledning […] att utbildningen ges i en forskande miljö”
439

, att lärosätet 

har en fungerande organisation, att verksamhetsförlagd utbildning ”erbjuds inom relevant 

verksamhet och ämnesområde”
440

, att styrdokumenten utarbetats i enlighet med 

examensordningen men att ”flera av målen är identiska med målen för övriga 

inriktningar”
441

 samt att undervisningsformer, kurslitteratur och annat lärandematerial och 

examinationsformer ”säkrar forskningsanknytning”
442

. Till kritiken som riktas mot ansökan 

om examensrätt för grundlärarutbildning mot förskoleklass och år 1-3 hör att kurs-

litteraturen borde ”omfatta mer akademisk, adekvat, aktuell och internationell litteratur”
443

 

och i högre grad differentieras mot inriktningarna. Lärosätets hantering av den 

utbildningsvetenskapliga kärnan, uppdelad ”i små enheter fördelade på olika ämnen”
444

 

anses negativt för ”arbetet på att utveckla centrala och generella kunskaper i 

utbildningsvetenskaplig kompetens”.
445

 Liknande yttranden fälldes om grundlärarexamen 

med inriktning mot arbete i år 4-6, ämneslärarexamen mot år 7-9 samt ämneslärarexamen 

mot gymnasieskolan. För ämneslärarexamen lämnade bedömargrupperna yttranden också 

för ämnen, och om svenskämnet hette det att det i svenska ”finns tillräcklig vetenskaplig 

kompetens i såväl svenska, litteraturvetenskap som svenskämnets didaktik”
446

 respektive att 

det i svenska och svenska som andraspråk ”finns ett systematiskt upplagt och välvalt 

innehåll, med undervisningsformer, kurslitteratur och examinationsformer som säkrar 

forskningsanknytning och progression. Professions- och skolämnesperspektivet är starkt 

betonat”.
447

 

   I kapitel 2 presenteras, analyseras och diskuteras de svensklärarkonstruktioner som 

urskilts i det empiriska materialet från 2009. Inriktningsnamn, ett antal kurs- och delkurs-

namn, formuleringar av läranderesultat, innehållsbeskrivningar samt listor över kurs-

litteratur positionerade svensklärarutbildningarna vid Lärosäte I så att jag urskilde den 
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flerkulturellt inriktade svenskläraren. Konstruktionen anknyter till identitetsdiskursen, 

vilken kännetecknas av nodalpunkten individuell identitet och momenten mångkulturalism 

och reflexivt tänkande. Det bör dock upprepas att det flerspråkiga och flerkulturella 

perspektivet ingalunda var allenarådande år 2009, utan att det i utbildnings- och 

kursplanerna också gick att urskilja andra, parallella och delvis överlappande diskurser, 

vilket diskuterades i kapitel 2, i analysen av konstruktionen den flerkulturellt inriktade 

svenskläraren. 

   Hur ser då svensklärarutbildningarna vid det aktuella lärosätet retoriskt ut knappt tre år 

senare, efter lärarutbildningsreformen? En genomläsning av utbildnings- och kursplanerna 

visar att det organisatoriskt och retoriskt skett förändringar. Vid det aktuella lärosätet 

erbjuds 2012 fyra inriktningar, där svenska ingår: grundlärarutbildning för förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3 (240 hp), grundlärarutbildning för grundskolans årskurs 4-6 (240 

hp), ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9, förstaämne svenska (270 hp) samt 

ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, förstaämne svenska (300 hp). Antalet inriktningar 

har således ökat från två till fyra, vilket är en konsekvens av att den gemensamma 

lärarexamen som infördes med lärarutbildningsreformen från 2001 ersätts med fyra olika 

examina. I sitt remissvar på utredningen SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning 

förordade Lärosäte I ”att den nuvarande regleringen med en gemensam examen 

bibehålls”.
448

  

   Det tycks alltså ha varit så att lärosätet inte ställt sig positiv till förslaget om förändring 

från en gemensam till flera olika lärarexamina, det som blev det politiskt fattade beslutet. År 

2012 följer dock lärosätets svensklärarutbildningar formellt propositionens direktiv om 

differentiering utifrån verksamhet. Jag återkommer längre fram till den differentiering som 

kan urskiljas i kursplanerna för svensklärarutbildningen vid Lärosäte I. 

   Utbildningsplanen för grundlärarutbildning 180-240 högskolepoäng gäller för två av de 

fyra inriktningar där svenska ingår. Utöver valda citat ur Högskolelagens och Högskole-

förordningens mål anges, som mål för lärosätets grundlärarexamen, att studenten också skall 

”visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig 

bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet” samt ”kunskap 

om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers 

kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv”.
449

 Dessa lokala mål motsvarar 

i stort sett det som 2009 var lärosätets perspektiv: Genus, Miljö samt Migration och 

Etnicitet. De lokala målen för grundlärarutbildningen 2012 är en tydlig indikation att det 

flerkulturella perspektivet både fortlever och att det inte enbart rör svensklärarutbildningen. 

   Ytterligare indikation att lärarutbildningen vid Lärosäte I retoriskt positioneras på ett sätt 

som tar sin utgångspunkt i ett flerkulturellt perspektiv återfinns i redogörelsen för innehållet 

i de kurser som hör till lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna (UVK). Sist listas 

punkten ”elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell 
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mångfald”.
450

 Den punkten finns inte i de flesta lärosätens redovisning av innehåll i UVK. 

Det som var en positionering i svensklärarutbildningarna och ett av lärosätets perspektiv år 

2009, gäller retoriskt för hela grundlärarutbildningen tre år senare. Detta talar för en stärkt 

positionering för det flerkulturella perspektivet, vilket inte är oväsentligt. 

   Svenska ingår, enligt utbildningsplanen, i all grundlärarutbildning. För såväl grundlärar-

examen med inriktning mot förskoleklass och grundskolan år 1-3 som grundlärarexamen 

med inriktning mot grundskolan år 4-6 fastslås att utbildningen ”innehåller ett fördjupnings-

ämne inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen övriga ämnen som 

omfattar 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng svenska och matematik.”
451

 I 

propositionen från 2011 anges att grundlärarexamen bör ges med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 respektive mot årskurs 4-6 och att båda dessa 

inriktningar bör omfatta 240 högskolepoäng. I det empiriska materialet från 2009 omfattade 

svenskinriktningen mot grundskolans tidigare år hela åldersspannet från förskoleklass till 

och med år 6, och inriktningen hette då Svenska i ett mångkulturellt samhälle (210 hp). De 

tre skillnader som här syns rör differentiering av examenstyp från en generell till en specifik 

lärarexamen, ändring av omfattning från 210 till 240 högskolepoäng samt förskjutning av 

tonvikt från ämne till verksamhet. Dessa tre förändringar är föreskrivna i propositionen, 

men det går givetvis inte att utifrån utbildnings- och kursplanerna år 2012 helt utesluta att 

lärosätet skulle ha gjort dessa förändringar även om de inte varit obligatoriska.  

   En förändring som däremot torde vara lärosätets eget val är namnbytet från Svenska i ett 

mångkulturellt samhälle till Svenska och lärande. Samtliga svenskkurser, för grundlärar- 

som för ämneslärarexamina, har år 2012 ”Svenska och lärande” i kursnamnen. Det här 

namnbytet kan ses som en önskan att gå från en mer specifik till en mer generell 

beskrivning av svenskämnet. Bakom namnbytet kan också ligga en önskan att åtskilja 

svensklärarutbildningarna i den gamla respektive den nya utbildningen. Det är dock inte 

möjligt att enbart utifrån utbildnings- och kursplaner dra slutsatser kring orsaken till 

namnbytet. Däremot är det möjligt att säga att en analys av utbildnings- och kursplanerna av 

2012 så långt inte indikerar en positionering i identitetsdiskursen. 

   Nästa fråga är vad som framgår av innehållsbeskrivningar, kursnamn, läranderesultat och 

kurslitteraturlistor. I den översiktliga beskrivningen av grundlärarutbildning mot 

förskoleklass och år 1-3 sägs att studenten, utöver ”gedigna kunskaper”
452

 i de ämnen 

studenten skall undervisa, får kompetens att stödja eleverna när dessa ”lär sig förstå världen 

genom att läsa, skriva och räkna och genom drama, bildskapande och musik”.
453

 Studenten 

lär sig också att skapa en trygg miljö för eleverna, utvecklar sin förmåga till 

konflikthantering och tidigt får praktiska erfarenheter av läraryrket.
454

 Samma beskrivning 
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återkommer för grundlärarutbildning mot år 4-6, och ingen av dessa beskrivningar uppvisar 

en positionering i identitetsdiskursen. Det gör inte heller beskrivningarna för 

ämneslärarutbildningarna med förstaämne svenska, där det heter att ”Svenska och lärande 

fokuserar på kunskaper om språk, litteratur, andra medietexter och ämnesdidaktik samt 

betonar att språkutveckling sker i sociala sammanhang”.
455

  

   Tendensen är således densamma; positioneringen av svensklärarutbildningen vid det 

aktuella lärosätet tycks vara annorlunda än den var 2009. Samtidigt finns också här 

anledning att se vad som sägs i propositionstexten för att om möjligt se huruvida det där 

finns skrivningar som ligger i linje med formuleringen i innehållsbeskrivningarna, i 

synnerhet för Svenska och lärande. Och det gör det – delvis. I propositionen sägs ingenting 

om de discipliner som bygger upp, bör bygga upp eller inte bygger upp lärarutbildningarnas 

(eller, för den delen, skolans) svenskämne. Däremot heter det att vissa skolämnen ställer 

”särskilda krav på lärarnas kunskapsdjup, bl.a. beroende på ämnenas omfattning i skolan, 

deras bredd och deras sammansättning av flera akademiska ämnen” och att det finns 

anledning att kräva särskilda krav på ämnesdjup.
456

 Till dessa ämnen hör enligt 

propositionstexten svenska, vilket inte är nytt. Det är inte heller nytt att svensklärar-

utbildningar fokuserar kunskaper om språk och litteratur – historiskt sett är det de 

akademiska disciplinerna nordiska språk alternativt svenska språket samt litteraturvetenskap 

som legat till grund för svensklärarutbildning inriktad mot arbete i läroverk, grundskolans 

senare år och gymnasieskolan. Det aktuella lärosätet har i beskrivningarna av 

ämneslärarutbildningarna med förstaämne Svenska angett att utbildningarna ger ”gedigna 

ämneskunskaper”,
457

 vilket kan antas vara en konsekvens av propositionstextens betoning 

på ämneskompetens för lärare i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan: 

 

Ju äldre eleverna blir och ju längre eleverna har kommit i sin kunskapsutveckling, desto 

större blir behovet av lärare med fördjupade ämneskunskaper. För att kunna möta dessa 

krav bedömer regeringen att lärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i gymnasie-

skolan bör ges en smalare och djupare ämneskompetens jämfört med grundlärarna.
458

 

 

Här kan två observationer göras. Den första observationen är att det aktuella lärosätet valt 

att i sin utbildningsbeskrivning inte nämna flerkulturalism, mångkulturalism, 

interkulturalitet eller språklig och kulturell mångfald, det vill säga anknyta till det som 2009 

starkt infärgade svensklärarutbildningarna. Det kan tolkas som en kursändring från 

lärosätets sida, från en flerkulturellt inriktad till en annan svensklärarkonstruktion, eller 

möjligtvis som om lärosätet anpassat sina svensklärarutbildningar till ett synsätt där det 

flerkulturella perspektivet inte beaktas. I propositionstexten ges inte heller ett flerkulturellt 

perspektiv en framträdande plats, utan där är det ämneskunskaper och ämnesdidaktik som 

                                                 
455

 Malmö högskola, Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Program – 

grundnivå och avancerad nivå – 270 hp Översikt.  
456

 Prop. 2009/10:89, s. 28. 
457

 Malmö högskola, Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Program – 

grundnivå och avancerad nivå – 270 hp Översikt; Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne 

Svenska Program – grundnivå och avancerad nivå – 300 hp Översikt. 
458

 Prop. 2009/10:89, s. 24. 
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betonas: ”bredare”
459

 men ”relativt grunda”
460

 ämneskunskaper för grundlärarna och ”en 

smalare och djupare ämneskompetens”
461

 för ämneslärarna samt ”ämnesdidaktisk 

kompetens”
462

, oavsett inom vilken verksamhet läraren arbetar. Något förenklat kan 

propositionstexten sägas förorda en akademisk och professionsinriktad lärarkonstruktion, 

men att det där inte sägs att en flerkulturellt inriktad lärarkonstruktion kan få negativa 

konsekvenser, som i fallet med valfrihetsperspektivet från lärarutbildningsreformen från 

2001.
463

 Valfrihet inom inriktningen erbjöds för övrigt inte studenterna i det aktuella läro-

sätets svensklärarutbildningar år 2009. I propositionen konstateras, förvisso, inledningsvis 

att samhället ”med större social, kulturell och språklig mångfald än tidigare, ställer nya och 

större krav på lärarna och förskollärarna”,
464

 men det flerspråkiga och/eller flerkulturella 

perspektivet ges i propositionen inte samma utrymme som ämneskunskaper – ett 

akademiskt perspektiv – eller ämnesdidaktik – ett professionsinriktat perspektiv.  

   Här kan det vara på sin plats att inskjuta att jag inte vill antyda att propositionstexten 

borde ge det flerspråkiga och/eller flerkulturella perspektivet större utrymme än det har. 

Avsikten med den ovannämnda iakttagelsen är att teckna en bakgrund till de förändringar – 

eller om man föredrar att kalla det för en bakgrund till den utveckling – som retoriskt skett i 

utbildnings- och kursplaner för svensklärarutbildningarna vid det aktuella lärosätet. Jag 

konstaterar att propositionstexten ingalunda ensam kan användas som förklaring till för-

skjutningen av svensklärarkonstruktionen i riktning mot en annan diskurs än identitets-

diskursen. Möjligtvis kan frånvaron av skrivningar om redskap för att möta ett samhälle 

med social, kulturell och språklig mångfald, ses som ett implicit direktiv att samhälls-

utvecklingens krav och behov skall mötas genom ämneskunskaper och ämnesdidaktik 

snarare än genom kunskap om mång-, fler- eller interkulturalitet. 

   Den andra observation som kan göras utifrån utbildningsbeskrivningarna för Svenska och 

lärande är att det aktuella lärosätet inte enbart nöjt sig med att betona språk, litteratur och 

ämnesdidaktik, utan att man också valt att inkludera (andra) medietexter och att man 

formulerat en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Ingenting av detta kan sägas vara en 

direkt konsekvens av propositionstexten, utan inklusionen av medietexter och formuleringen 

av den kunskapssyn som retoriskt präglar Svenska och lärande torde vara uttryck för en 

positionering av svensklärarutbildningarna. Det är, förvisso, en annorlunda positionering än 

den som retoriskt kan konstrueras utifrån det empiriska materialet från 2009. Det går 

                                                 
459

 Prop. 2009/10:89, s.18. 
460

 Prop. 2009/10:89, s. 16. 
461

 Prop. 2009/10:89, s. 24. 
462

 Prop. 2009/10:89, s. 18. Liknande utsagor återfinns på s. 9, 25. 
463

 Prop. 2009/10:89, s. 12. (”Inom ramen för nuvarande lärarexamen finns stora möjligheter för 

lärarstudenterna att inrikta sig inom ämnen, ämnesområden och teman som inte har en given plats i det 

svenska skolsystemet. Detta påverkar de nyexaminerade lärarnas anställningsbarhet negativt. Regeringen 

anser att endast ämnen som syftar mot undervisning i ett av skolväsendets ämnen för vilket det finns en 

fastställd ämnes- eller kursplan, bör vara möjliga att läsa inom ramen för en grund-, ämnes- eller 

yrkeslärarexamen. Regeringen ser dock positivt på om den enskilde studenten eller läraren, vid sidan om sina 

lärarstudier eller som kompetensutveckling, läser ämnen som inte har en direkt undervisningsanknytning för 

att bredda och fördjupa sina kunskaper”). 
464

 Prop. 2009/10:89, s. 8. 
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däremot inte att säga att inklusionen av medietexter och formuleringen av kunskapssyn 

explicit konkurrerar med ett flerspråkigt och/eller flerkulturellt perspektiv; de kan vara 

konkurrenter men behöver inte vara det.  

   Så här långt finns inga indikationer att det flerkulturella perspektivet över huvud taget ges 

utrymme i det aktuella lärosätets svensklärarutbildningar år 2012. En analys av de 

svenskkurser som ingår i lärarutbildningarna modifierar dock den bilden. Nedanstående 

figur visar vilka svenskkurser som 2012 ingår i de olika examina: 

 

Grundlärarutbildning 

för förskoleklass och 

grundskolans årskurs  

1-3 (240 hp) 

Grundlärarutbildning 

för grundskolans 

årskurs 4-6 (240 hp) 

Ämneslärarutbildning 

för grundskolans 

årskurs 7-9, 

förstaämne svenska 

(270 hp)
465

 

Ämneslärarutbildning 

för gymnasieskolan, 

förstaämne svenska 

(300 hp)
466

 

Svenska och lärande: 

Barns tidiga läsning 

och skrivande i ett 

första- och 

andraspråksperspektiv 

(SL221B), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Språkutvecklande läro-

processer, 

dokumentation och 

bedömning (SL222B), 

15 hp 

Svenska och lärande: 

Barns tal-, läs- och 

skrivutveckling i ett 

flerspråkigt perspektiv 

(SL223B), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Språk och text i en 

kulturellt heterogen 

skola (SL 721B), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Barns tidiga läsning 

och skrivande i ett 

första- och 

andraspråksperspektiv 

(SL231B), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Barns tal-, läs- och 

skrivutveckling i ett 

flerspråkigt perspektiv 

(SL232B), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Språkutvecklande läro-

processer, 

dokumentation och 

bedömning (SL233B), 

15 hp 

Svenska och lärande: 

Språk och text i en 

kulturellt heterogen 

skola (SL 731B), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Språk, utveckling och 

lärande (SL201C), 15 

hp 

Svenska och lärande: 

Ungdomars textvärldar 

(SL202C), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Att analysera, bedöma 

och stödja 

språkutveckling 

(SL203C), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Språk, utveckling och 

lärande (SL201C), 15 

hp 

Svenska och lärande: 

Ungdomars textvärldar 

(SL202C), 15 hp 

Svenska och lärande: 

Att analysera, bedöma 

och stödja 

språkutveckling 

(SL203C), 15 hp 

Figur 8. I figuren visas de svenskkurser som, enligt lärosätets hemsida 2012-06-06 ingår i grundlärar- 

respektive ämneslärarexamina (de sistnämnda med förstaämne Svenska) vid det aktuella lärosätet 2012. Som 

figuren visar är listan över kurser inte komplett för ämneslärarutbildningarna i svenska. 

 

Av figuren framgår att kursplanematerialet på det aktuella lärosätets hemsida inte är 

fullständigt. Endast tre svenskkurser, om sammanlagt 45 högskolepoäng, anges för de båda 

ämneslärarexamina, där svenskkurser om 90 respektive 120 högskolepoäng stipuleras. För 

grundlärarexamina anges fyra svenskkurser, om sammanlagt 60 högskolepoäng, samtidigt 

som informationsmaterial för grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i år 4-6 anger 

att fyra ämnen – svenska, matematik, engelska och ett fördjupningsämne – om vardera 

”minst 30 hp”. Det går inte heller att utifrån utbildningsplanen med säkerhet säga om 

                                                 
465

 Materialet på lärosätets hemsida preciserar bara de kurser som läses ht 2012 och vt 2013.  
466

 Materialet på lärosätets hemsida preciserar bara de kurser som läses ht 2012 och vt 2013. 
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studenterna läser svenskkurser om 30 eller 60 högskolepoäng.
467

 Eftersom samtliga svensk-

kurser i grundlärarutbildningen enligt respektive kursplan anges ingå i grundlärarexamen 

mot förskoleklass och år 1-3 respektive år 4-6, tolkar jag det som att de blivande 

grundlärarna vid det aktuella lärosätet läser svenskkurser om 60 högskolepoäng, inte 30 

högskolepoäng vilket stipuleras i propositionen.
468

 Det utökade antalet högskolepoäng för 

svenskkurser kan förklaras med att ”ämnes- och ämnesdidaktiska studier […] inom 

utbildningsvetenskaplig kärna” integreras i de två sista svenskkurserna för respektive 

grundlärarutbildning.
469

 En del av kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ges, 

med andra ord, en svenskämnes- och svenskämnesdidaktisk profil. Ett likartat upplägg 

användes också 2009 i inriktningarna Svenska i ett mångkulturellt samhälle (lärar-

utbildningar om 210 respektive 270/300 hp).
470

 En invändning mot alltför omfattande 

integration av utbildningsvetenskapligt innehåll framfördes – vilket jag inledningsvis skrev 

– från bedömargruppen. Kursplanerna från det aktuella lärosätet visar att lärosätet år 2012 

inte helt i ämnena integrerat det utbildningsvetenskapliga innehållet men också att man inte 

heller helt gett upp sin modell med integration och därmed (åtminstone vad beträffar 

svenskämnet) skapat ett kvantitativt större utrymme för svenskkurser. Vid intervjun 2009 

kommenterade en av lärarutbildarna utredningsförslaget i SOU 2008:109
471

 att lärar-

utbildningarna för år 1-3 samt 4-6 skulle omfatta svenskkurser om 30 högskolepoäng: 

 

                                                 
467

 Malmö högskola, Grundlärarutbildning Program - grundnivå och avancerad nivå - 180/240 hp 

Utbildningsplan version 2, fastställd 2011-03-11. 
468

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och 

andraspråksperspektiv, 15 hp (SL221B), fastställd 2011-09-23; kursplan Svenska och lärande: Språk-

utvecklande läroprocesser, dokumentation och bedömning, 15 hp (SL222B), fastställd 2011-09-16; kursplan 

Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp (SL223B), 

fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen skola, 15 hp 

(SL721B), fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett 

första- och andraspråksperspektiv, 15 hp (SL231B), fastställd 2011-05-30; kursplan Svenska och lärande: 

Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp (SL232B), fastställd 2011-09-16; 

kursplan Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser, dokumentation och bedömning, 15 hp 

(SL233B), fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen 

skola, 15 hp (SL731B), fastställd 2011-10-28. 
469

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt 

perspektiv, 15 hp (SL223B), fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en 

kulturellt heterogen skola, 15 hp (SL721B), fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: 

Språkutvecklande läroprocesser, dokumentation och bedömning, 15 hp (SL233B), fastställd 2011-09-16; 

kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen skola, 15 hp (SL731B), fastställd 

2011-10-28. 
470

 I det empiriska materialet omfattar svenskkurserna fler högskolepoäng än de övriga lärosätenas upp till 60 

respektive 90 och 120 högskolepoäng. I analysen i kapitel 2 skrev jag att den organisatoriska lösningen med 

svenska som huvudämne och profilerade AUO/UVK-kurser gjorde att det för utomstående, ser ut som om de 

blivande svensklärarna för grundskolans tidigare år får en fördjupad svenskämnesteoretisk och 

svenskämnesdidaktisk utbildning jämfört med motsvarande lärarstudenter vid andra lärosäten. Ingen av de 

intervjuade lärarutbildarna ville dock på en direkt fråga vidkännas att det förhöll sig på det sättet, även om 

ingen heller direkt förnekade det utan i sina svar styrde in på integrationen av det utbildningsvetenskapliga 

perspektivet och, i det ena fallet, indirekt medgav att svenskämnet gavs stort utrymme i utbildningen.  
471

 En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109, s. 327. När intervjun gjordes var propositionen inte färdig, 

vilket givetvis var anledningen till att det var utredningsförslaget och inte propositionen som var 

utgångspunkt.  
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[D]e som läser svenska för ett mångkulturellt samhälle nu, de läser ju mycket svenska 

[…] Och i den nya lärarutbildningen nu, om man ska bli mellanstadielärare, eller 4 till 6, 

ska man ha trettio poäng, vilket är, typ, en halvering. Och […] då kommer den här 

urvalsprocessen, vad av allt detta här är så centralt att det måste finnas med […] och vad 

kan vi faktiskt ta bort. Och då måste vi hitta […]  ett sätt att förhålla oss till de direktiven 

vi får… och de styrningarna, kontra det […]  som vi brinner för i den lärarutbildning vi 

har idag. [---] Jag tror att vi kan få med ganska mycket.
472

  

 

I jämförelse med 2009 har svenskkurserna i lärarutbildningen kvantitativt minskat till 60 

högskolepoäng, men genom att fortfarande i viss grad integrera utbildningsvetenskapligt 

innehåll i svenskkurser ger det aktuella lärosätet sina blivande grundlärare kvantitativt 

fortfarande en fördjupad svenskämnesteoretisk och svenskämnesdidaktisk utbildning 

jämfört med motsvarande lärarstudenter vid andra lärosäten. Det torde vara en rimlig 

slutsats att svenskkursernas kvantitativa utrymme i grundlärarutbildningarna 2012 både är 

en anpassning till bedömargruppernas önskemål om en tydligare struktur för utbildnings-

vetenskapligt innehåll, vilket rimligtvis innebär ett lägre poängtal för svenskkurser, och ett 

uttryck för värnandet av lärosätets organisatoriska modell, där utbildningsvetenskapligt 

innehåll integreras i ämneskurser. 

   Intervjuerna med lärarutbildare vid det aktuella lärosätet visade också att man i 

utredningsförslaget saknade det flerkulturella perspektivet och diskuterade hur man i en ny 

lärarutbildning skulle hantera direktiv som inte inkluderade ett sådant perspektiv: 

 

Vad jag saknar, verkligen, det är andraspråksperspektivet i den. Det finns, som jag ser 

det, i princip inte alls. Och då också kulturmötet […] för […]  våra studenter ska utbilda 

elever som ska leva och verka i ett demokratiskt samhälle tillsammans med andra, och det 

ser jag då som ett av skolans viktigaste uppdrag och ytterst en angelägenhet, alltså för 

svenskämnet. Fast vi kan göra det även med den styrningen vi får i den nya 

lärarutbildningen, […] om vi får tolka den, […]  men det måste in mer om kulturmöten 

och andraspråk, och […]  det är ju jätteviktigt, det perspektivet, för oss.
473

 

 

Vilken plats fick då det flerkulturella perspektivet i den nya lärarutbildningens kursplaner i 

svenska? I några kursnamn återfinns det flerspråkiga perspektivet: Barns tidiga läsning och 

skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv,
474

 Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett 

flerspråkigt perspektiv
475

 samt Språk och text i en kulturellt heterogen skola 
476

. För 

ämneslärarutbildningarna med förstaämne Svenska finns inga kursnamn som speglar ett 

flerspråkigt perspektiv, men då bör sägas att lärosätets hemsida endast anger tre av 

svenskkurserna i ämneslärarutbildningen. Det finns anledning att inte övertolka det faktum 
                                                 
472

 Intervju med lärarutbildare A, Malmö högskola, november 2009. 
473

 Intervju med lärarutbildare A, Malmö högskola, november 2009. 
474

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och 

andraspråksperspektiv, 15 hp (SL221B), fastställd 2011-09-23; kursplan Svenska och lärande: Barns tidiga 

läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv, 15 hp (SL231B), fastställd 2011-05-30. 
475

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt 

perspektiv, 15 hp (SL223B), fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och 

skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp (SL232B), fastställd 2011-09-16. 
476

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen skola 15 hp 

(SL721B), fastställd 2011-09-16; kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen 

skola, 15 hp (SL731B), fastställd 2011-10-28. 
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att tre av fyra svenskkurser i grundlärarutbildningen och ingen av de svenskkurser i 

ämneslärarutbildningen har kursnamn som reflekterar ett flerspråkigt perspektiv.  

   Kursnamn är inte den enda, kanske inte heller den viktigaste, indikatorn om en svenskkurs 

i någon mån anlägger ett visst perspektiv eller positionerar sig i en viss diskurs. Kurs-

beskrivningarna
477

 kan också ge eller inte ge indikationer om perspektiv och positionering. I 

beskrivningarna av svenskkurserna vid det aktuella lärosätet heter det, bland annat, att 

kurserna syftar till att studenterna skall ”få kunskap om kulturella förändringar”,
478

 ”tillägna 

sig teoretiska och didaktiska kunskaper om barns tal- och skriftspråksutveckling i ett första- 

och andraspråksperspektiv samt om hur flerstämmiga och språkutvecklande läromiljöer kan 

skapas”
479

 respektive ”tillägna sig sådana kunskaper att de i arbetet kan skapa 

språkutvecklande läromiljöer för ungdomar och vuxna i svenska och svenska som 

andraspråk”
480

. Återigen är det i beskrivningarna av svenskkurser i grundlärarutbildningen 

som det flerkulturella perspektivet går att urskilja, medan det inte återfinns i kurs-

beskrivningarna för de tre analyserade kursplanerna i ämneslärarutbildningarna.  

   Här kan det vara frestande att dra slutsatsen att det flerkulturella och flerspråkiga 

perspektivet, som 2009 präglade båda svenskinriktningarna i viss mån bibehållits i 

grundlärarutbildningen men inte alls i ämneslärarutbildningarna. En analys av lärande-

resultaten i svenskkursplanerna från 2012 ger dock inte stöd för en sådan slutsats, för bland 

de förväntade läranderesultaten finns formuleringar som kan ses som en strävan att också – 

som i kursplanerna år 2009 – beakta det flerkulturella perspektivet, även om detta varken 

2009 eller 2012 utgör det enda förväntade läranderesultatet. I listan som följer har jag med 

kursivering visat hur det flerkulturella perspektivet vävs in i förväntade läranderesultat som 

fokuserar svenskämnesdidaktik, språkdidaktik och litteraturdidaktik. I kursplanerna i 

svenska anges att studenten skall: 

 

 Redogöra för de grundläggande dragen i svenskämnets utveckling och presentera några 

grundläggande svenskdidaktiska teorier och centrala ämnesdidaktiska begrepp samt 

relatera och problematisera dessa till den tidiga läs- och skrivundervisningen i en kulturellt 

heterogen skola [min kursiv]. 

 Med stöd av språkvetenskapliga termer beskriva och analysera barns och ungas läs- och 

skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv och resonera kring bedömning av 

densamma [min kursiv].
481

 

                                                 
477

 Här håller jag mig strikt till det avsnitt som i kursplanerna rubricerats Kursbeskrivning. Det finns också i 

varje kursplan ett avsnitt med rubriken Innehåll eller kursinnehåll, och där kan också det flerkulturella 

perspektivet retoriskt återfinnas, men jag har – som sagt – här enbart sett till avsnittet Kursbeskrivning i 

respektive kursplan i svenska. 
478

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt 

perspektiv, 15 hp (SL232B), fastställd 2011-09-16. 
479

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser, dokumentation och 

bedömning, 15 hp (SL233B), fastställd 2011-09-16. 
480

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen skola, 15 hp 

(SL731B), fastställd 2011-10-28. 
481

 Malmö högskola, kursplan Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och 

andraspråksperspektiv, 15 hp (SL221B), fastställd 2011-09-23; kursplan Svenska och lärande: Barns tidiga 

läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv, 15 hp (SL231B), fastställd 2011-05-30. 
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 Analysera, diskutera och exemplifiera didaktikens centrala frågor – vem, vad, varför och 

hur – med utgångspunkt i läroplan och ämnesområdet svenska, svenska som andraspråk 

och modersmål [min kursiv].
482

 

 Analysera och bedöma elevers språk- och kunskapsutveckling i ett första- och 

andraspråksperspektiv samt tolka kännetecken för läs- och skrivsvårigheter och särskilja 

dessa från andraspråksdrag [min kursiv].
483

 

 Redogöra för sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling 

ur ett första- och andraspråksperspektiv samt exemplifiera hur undervisning i svenska och 

svenska som andraspråk kan organiseras för att främja elevernas lärande [min kursiv].
484

 

 Utifrån kunskaper om kulturella förändringar och barns textvärldar ta ställning till val av 

litterära och visuella texter i en språkligt och kulturellt heterogen skola samt i dessa texter 

tolka representationer av identitet, klass, etnicitet och genus [min kursiv].
485

 

 Reflektera över sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för elevers 

lärande vid val av innehåll och arbetsformer i den kulturellt heterogena skolan [min 

kursiv].
486

 

 Utifrån olika teoribildningar kunna resonera om vad lärande i språkligt och kulturellt 

heterogena skolmiljöer kan innebära för individen samt vilka konsekvenser olika synsätt 

kan få när det gäller organisationen av undervisningen i en sådan miljö [min kursiv].
487

 

 Kunna definiera innebörden av en flerstämmig lärandemiljö byggd på elevers aktiva 

deltagande, ge exempel på hur en sådan miljö kan skapas samt värdera den utifrån ett 

första- och ett andraspråksperspektiv [min kursiv].
488

 
 

Vilka observationer kan göras utifrån ovanstående lista över läranderesultat? För det första 

konstaterar jag att läranderesultat som i någon mån speglar ett flerspråkigt och/eller 

flerkulturellt perspektiv finns i samtliga kursplaner utom i kursen Svenska och lärande: Att 

analysera, bedöma och stödja språkutveckling (SL203C). Perspektivet dominerar inte, sett 

till det totala antalet läranderesultat, vilket det inte heller gjorde i svenskkursplanerna 2009. 

En rimlig tolkning av kursplanerna är att positioneringen av svensklärarutbildningarna vid 

aktuella lärosätet år 2012 inkluderar det flerspråkiga och flerkulturella perspektivet – det är 

föga troligt att det ”råkat” bli så. För det andra bör det sägas att formuleringarna som 

uttrycker ett flerspråkigt och/eller flerkulturellt perspektiv också har en didaktisk koppling; 

studenterna skall resonera och problematisera skolundervisning, analysera och bedöma 

elevers språkutveckling och språkproduktion, göra val och tolka representationer i sina val 

av innehåll, arbetsformer och texter samt värdera sin egen undervisning. Det här verkar i sig 
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inte uppseendeväckande, men som analysen av det empiriska materialet från 2009 visade – 

inte specifikt för detta lärosäte utan generellt – är det inte nödvändigtvis så att det i 

kursplaner framgår till vad kunskap om västerländsk litteraturs utveckling, grammatiska 

strukturer i det svenska språket, kunskap om genrespecifika drag i texter och så vidare skall 

användas. Genom kursplanernas förväntade läranderesultat anges inte bara att det 

flerspråkiga och/eller flerkulturella perspektivet anses vara viktigt utan också varför det är 

viktigt för de blivande svensklärarna. Svenskkursplaners förväntade läranderesultat är inte 

nödvändigtvis en argumentation för en viss kunskapssyn, en viss positionering eller en viss 

lärarkonstruktion, men de kan vara det, och genom att i de förväntade läranderesultaten ange 

till vad en viss kunskap skall användas blir läranderesultat argumenterande. 

   I det här avsnittet har det flerspråkiga och/eller flerkulturella perspektivet – som finns eller 

inte finns i utbildnings- och kursplaner för svensklärarutbildningarna vid ett visst lärosäte – 

stått i fokus. Anledningen till att detta perspektiv ges en framträdande roll i jämförelsen 

mellan svensklärarutbildningarnas retoriska form och innehåll år 2009 respektive 2012 är – 

vill jag återigen upprepa – inte att detta perspektiv bör ses som viktigare än andra, utan att 

analysen av det aktuella lärosätets svenskkursplaner från år 2009 visade att perspektivet 

framträdde starkt. Det exkluderade inte andra perspektiv och diskurser, men den 

svensklärarkonstruktion som kunde konstrueras utifrån det empiriska materialet bar en 

tydlig prägel av det flerkulturella perspektivet.  

   Och hur var det med differentieringen av lärarutbildningarna, sådan den uttrycks i svensk-

kursplanerna för de två grundlärarexamina respektive för de två ämneslärarexamina? 

Skillnaderna är inte särskilt stora, visar det sig. En jämförelse av de förväntade lärande-

resultaten i den första svenskkursen i de två grundlärarutbildningarna visar skillnad i fråga 

om kurskod, fastställandedatum för kurserna och viss skillnad i beskrivningen av 

kursinnehåll. De förväntade läranderesultaten för den första kursen SL221B respektive 

SL231B är identiska. 

   I urvalet av kurslitteratur finns däremot en viss differentiering; de blivande grundlärarna 

mot arbete i förskoleklass och år 1-3 läser, exempelvis Karin Jönssons Litteraturarbetets 

möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3,
489

 medan de blivande grundlärarna 

mot arbete i år 4-6 läser Annette Ewalds Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår. Urvalet skiljer sig inte på många punkter, vilket givetvis måste ses 

som en konsekvens av att de förväntade läranderesultaten överhuvudtaget inte skiljer sig åt, 

men det finns en viss differentiering utifrån den verksamhet i vilken studenterna skall 

arbeta. Den andra svenskkursen i grundlärarutbildningen mot förskoleklass och år 1-3 

motsvaras av den tredje svenskkursen i grundlärarutbildningen mot år 4-6. Där är den enda 

skillnaden i de förväntade läranderesultaten att studenterna med inriktning mot arbete i år 4-

6 skall kunna ”kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och 

samlevnad”
490

, alltså ett förväntat läranderesultat som inte direkt – eller åtminstone inte 
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enbart – berör svenskämnet. Beskrivningen av kursinnehållet och av arbetsformerna skiljer 

sig däremot inte, annat än att kursinnehållet för år 4-6 anger att ”[i]dentitet, sexualitet och 

samlevnadsfrågor diskuteras”.
491

 Urvalet av kurslitteratur skiljer sig på någon enstaka punkt; 

de blivande grundlärarna mot förskoleklass och år 1-3 läser en text om tidiga möten med 

skrift, medan grundlärarna mot år 4-6 läser en bok om kropp, känslor och sex.
492

 

Differentiering utifrån verksamhet finns således mellan grundlärarutbildningarna, men den 

är begränsad. För de två ämneslärarexamina finns i de tre kursplaner som ingår i det 

empiriska materialet från 2012 överhuvudtaget inga skillnader. Där är differentieringen inte 

ens nominell.  

   I detta avsnitt har jag försökt visa vilken utveckling – och här används ordet som en 

synonym till förändring – som framträder vid dokument- och diskursanalys av utbildnings- 

och kursplanerna efter lärarutbildningsreformen 2011. Det flerspråkiga och flerkulturella 

perspektivet finns kvar i svenskkursplaner för såväl grund- som ämneslärarutbildning men 

framträder inte retoriskt lika starkt som i svenskinriktningarna från 2009. Det ter sig därmed 

korrekt att säga att det i kursplanerna från 2012 skett en positionsförskjutning snarare än ett 

positionsbyte. I kursplanerna från 2012 finns, precis som i kursplanerna från 2009, 

akademiska och professionsinriktade perspektiv, och i några fall förtydligas det vetenskap-

liga och didaktiska förhållningssätten i kursplanernas förväntade läranderesultat eller genom 

urvalet i kurslitteraturlistor.
493

  

   För att sammanfatta vad som hände med utbildnings- och kursplanerna i svensklärar-

utbildningarna vid det aktuella lärosätet, konstaterar jag att dokumenten från 2012 visar att 

det skett en tämligen stor organisatorisk förändring. Två svensklärarinriktningar har blivit 

fyra examina, varav två inte har ordet ”svenska” i namnet. Dessa två examina är 

grundlärarexamen inriktad mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 respektive mot år 4-6. 

Där är det inte längre ämnet som får stå i fokus utan verksamheten. De två examina som har 

ordet ”svenska” i namnet, är ämneslärarutbildning mot år 7-9 respektive mot gymnasie-

skolan. Båda har tillägget ”förstaämne Svenska”. Det som 2009 var inriktningsnamn – 

Svenska i mångfaldens skola – har försvunnit, och man har i stället gett samtliga svensk-

kurser det övergripande namnet Svenska och lärande. Vidare har svenskkurserna 
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kvantitativt getts ett mindre utrymme jämfört med hur det såg ut 2009, men – och det är en 

positionering från lärosätets sida – svenskkurserna i grundlärarutbildningarna omfattar 60 

högskolepoäng, inte 30 vilket stipuleras i propositionstexten 2009/10:89. Det är dock inte 

riktigt samma positionering som 2009, då det flerspråkiga och flerkulturella perspektivet i 

inriktningsnamn, kursnamn, innehållsbeskrivningar, förväntade läranderesultat och titlar i 

kurslitteraturlistor indikerade en svensklärarkonstruktion med en flerkulturell inriktning. 

Intervjuerna med lärarutbildare vid det aktuella lärosätet år 2009 visade att dessa 

lärarutbildare var medvetna om att lärosätet skulle komma att göra förändringar men också 

att de var inställda på att slå vakt om det som de ansåg viktigt i utbildningen av blivande 

svensklärare, det vill säga ”blicken utåt” som en av de intervjuade lärarutbildarna uttryckte 

saken.
494

 I svenskkursplanerna från 2012 finns den blicken utåt bevarad, i vissa kursnamn 

och kursbeskrivningar, i förväntade läranderesultat i nära nog alla svenskkurser vars 

kursplaner fanns att tillgå i juni 2012 och i val av titlar i kurslitteraturlistor. Det är inte 

möjligt att utifrån de befintliga utbildnings- och kursplanerna avgöra om 

svensklärarutbildningarna vid det aktuella lärosätet är bättre, lika bra eller sämre än de var 

2009, och det är inte och har aldrig heller varit syftet med jämförelsen. Däremot är det 

möjligt att utifrån det empiriska materialet från 2009 och utbildnings- och kursplanerna 

2012 dra två slutsatser. Den första slutsatsen är att den styrning och de direktiv som åläggs 

lärosäten har stor betydelse för hurdan en svensklärarutbildning retoriskt ser ut. Det 

framgick också i intervju med lärarutbildare vid det aktuella lärosätet: 

 

vi har börjat arbeta men på ett mer övergripande plan, och nu ska vi börja arbeta med de 

enskilda ämnena. Så vi vet inte riktigt, men vi vill behålla så mycket vi kan av det som vi 

har och det… Vi […]  kommer nog inte att kalla det huvudämnen men akademiska 

professionsämnen, ett nytt begrepp vi använder nu, där man kan försöka att integrera 

åtminstone delar av den […]  utbildningsvetenskapliga kärnan […]. Att försöka integrera 

en hel del av det i ämnet, på samma sätt som vi har gjort tidigare, och ämnesdidaktik. Och 

behålla det som vi tycker är bra, för vi är många här som tror mycket på det här att ha 

lärarutbildningsämnen. Och sen blir det, naturligtvis, i och med att det blir olika 

inriktningar, 7-9, gymnasiet, att man delar mera på dem. Och man lyfter inte fram det här 

med svenska som andraspråk särskilt mycket, så […]  det […] är fortfarande en öppen 

fråga, om vi kan integrera dem fortsättningsvis, för tanken är ju att svenskan ska vara ett 

förstaämne, men inte svenska som andraspråk.
495

 

 

Ovanstående resonemang ger en lärarutbildares syn på resonemangen som pågick i 

ämnesgruppen och inom svensklärarutbildarna vid det aktuella lärosätet under året innan 

lärarutbildningsreformen. Citatet belyser några av de förändringar som man, enligt lärar-

utbildaren, kunde komma att behöva göra men också vad man inte ville göra avkall på: 

integrationen mellan ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och allmändidaktik. Den syn på 

svenskämnets helhet som man, enligt lärarutbildaren, var ganska eniga om och arbetat för i 

lärarutbildningen påverkar vilket slags svensklärare man utbildar: 
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det jag ser är att de flesta blir… de blir lärare, väldigt mycket. De blir inte […] några som 

kan mycket inom ett traditionellt ämne och sen tycker att det är ganska kul att undervisa i 

det, utan de blir verkligen lärare och engagerade i hur det här ämnet kan fungera. […] 

[D]e riskerar, naturligtvis, att reproducera en massa gamla traditioner, men det finns en 

större chans, tycker jag, att de går ut med… andra ambitioner, nämligen att möta 

ungdomar idag och se […]  hur man kan organisera svenskundervisning för dem, utifrån 

kursplaner och samhället och situationen och så vidare. Att man inte bara går ut och 

”jaha, nu är det Svenska B, nu är det litteraturhistoria”, utan att man förhåller sig till det 

innehållet och är väldigt intresserad av undervisning och ungdomar, också. Men 

samtidigt, naturligtvis, har […] traditionella ämneskunskaper också, alltså den här 

kombinationen. Inte antingen eller, utan den kombinationen.  

 

Analysen av material från 2012 visar att integrationen av svenskämnets olika delar och av 

delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan fortfarande går att urskilja i lärosätets svensk-

kursplaner. I likhet med det flerkulturella och flerspråkiga perspektivet är integrationen inte 

oförändrad jämfört med hur det såg ut tre år tidigare, men den är tydligt urskiljbar. Den 

andra slutsatsen utifrån analysen blir därför att företrädare för och kursplaneförfattare vid ett 

lärosäte har stora möjligheter att inom ramarna för den styrning och de direktiv som ålagts 

dem ge svensklärarutbildningarna den inriktning och det innehåll man bedömer vara 

relevant och viktigt. 

 

Lärosäte II 
 

Lärosäte II, ett annat av de tre lärosäten där jag 2009 gjorde kvalitativa intervjuer med 

lärarutbildare i svensklärarutbildningen, är ett stort universitet, med 38 000 studenter. Enligt 

universitetets hemsida är det ett av de största i Nordeuropa och ”ett av landets bredaste och 

mest mångsidiga lärosäten”.
496

 Vid detta lärosäte gavs 2009 svensklärarutbildning i två 

inriktningar: Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, det vill säga inriktning mot 

förskoleklass och grundskolans tidigare år, respektive Svenska för blivande lärare, med 

inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskola/vuxenutbildning.  

   I december 2010 beviljades lärosätet examenstillstånd för grundlärarutbildning med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans år 1-3 samt grundskolans år 4-

6.
497

 Enligt bedömargruppen är aspekten lärarresurs tillfredsställande och balansen 

mellan vetenskapligt och professionserfarenhetsmässigt meriterade lärare ”godtag-

bar”
498

, även om det i bedömningarna sägs att bedömarna ”är tveksamma till i vilken mån 

de högst vetenskapligt meriterade lärarna undervisar i utbildningen”
499

 respektive anser att 

”[d]et är svårt att få en uppfattning om hur stor andelen lärare med doktorsexamen är för 

inriktningen och i vilken grad de högst vetenskapligt meriterade lärarna deltar i under-
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visningen”.
500

 Den ämnesdidaktiska kompetensen bedöms vara ”mycket god”.
501

 Även på 

punkterna utbildningsmiljö, styrdokument, undervisning, kurslitteratur, examination och 

säkring av examensmål fann bedömargruppen att lärosätets ansökan var tillfredsställande. 

Till den kritik som framfördes hörde att utbildningsplanen innehöll ”några oklarheter”
502

, att 

det estetiska området inte tillräckligt tydligt skrivs fram, att kursplanernas ”fragmenterade 

och isolerade mål bör […] integreras till färre övergripande mål som examineras på ett mer 

kvalificerat sätt”
503

 samt att en större andel internationell kurslitteratur vore önskvärd.
504

   

   Lärosätet beviljades också examensrätt för ämneslärarutbildning, däribland i ämnet 

svenska, mot grundskolans år 7-9 samt mot gymnasieskolan.
505

 Precis som för grundlärar-

utbildningarna bedömdes balansen mellan vetenskapligt meriterade och professions-

erfarenhetsmässigt meriterade lärare vara god, och för svenskämnets del sägs i beslutet att 

lärarna har ”en god vetenskaplig ämneskompetens”.
506

 En del av den tydligaste kritik som 

framfördes rörde just svenskämnet: 

 

I svenska är utbildningens genomförande inte tillfredsställande med avseende på att de 

ämnesdidaktiska aspekterna i det närmaste är frånvarande i kursplaner och litteraturlistor. 

Dessutom är undervisningsformerna inte tydligt specificerade. Däremot är progression 

och examinationsformer tydligt formulerade. [---] Vi bedömer sammanfattningsvis att 

aspekten undervisning, kurslitteratur och examination är tillfredsställande i den 

utbildningsvetenskapliga kärnan och i samtliga sökta ämnen utom i svenska.
507

 

 

Som citatet visar riktade bedömargruppen relativt central kritik mot lärosätets ansökan vad 

gäller svenskämnet. Ansökan beviljades dock att utfärda examen för ämneslärare i svenska, 

vilket inte per automatik skall ses som ett resultat av att lärosätet är stort, väl etablerat och 

har ett bra kontaktnät. I bedömningen av ämneslärarutbildningen mot gymnasieskolan heter 

det att lärarna i svenska ”har en god vetenskaplig ämneskompetens”,
508

 att ansökan inte 
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tydligt visar den ämnesdidaktiska kompetensen, men att lärosätet bedriver ”relevant 

ämnesdidaktisk forskning”
509

. 

   Till den kritik som framförs hör att kursplanerna i flera ämnen inte är tillräckligt 

genomarbetade. För svenskämnets del sägs att ”de ämnesdidaktiska aspekterna i det 

närmaste är frånvarande i kursplaner och litteraturlistor”
510

 men att examination är 

tillfredsställande och kurslitteraturen ”ambitiös och relevant”.
511

  

   Mot denna bakgrund – hur ser då svensklärarutbildningarna ut år 2012 vid det aktuella 

lärosätet? 2012 ger man grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3 (240 hp), i vilken svenska om 45 hp ingår.
512

 Studenterna blir inte 

längre svensklärare för tidigare åldrar utan grundlärare mot förskoleklass och årskurs 1-3. 

Här kan två iakttagelser göras. För det första är det verksamheten, inte ämnet eller ämnena, 

som betonas. Detta är i enlighet med propositionen 2009/10:89 och kan knappast ses som en 

positionering från lärosätets sida, i synnerhet som det, enligt propositionen, förordade att en 

gemensam lärarexamen bibehölls.
513

 För det andra innehåller utbildningen 15 hp svenska 

mer än de 30 hp som propositionen 2009/10:89 stipulerar, vilket däremot bör ses som ett 

ställningstagande. Svenskämnet för grundlärare i förskoleklass-skolår 3 omfattar, enligt en 

bilaga till utbildningsplanen, tre kurser om vardera 15 hp:  
 

L3SV10 Språk som kommunikativ resurs för lärare åk F-3 (termin 1) 

L3SV20 Svenska 1 för lärare åk F-3 (termin 3) 

L3SV30 Svenska 2 för lärare åk F-3 (termin 7)
514

 

 

I en jämförelse med svensklärarutbildningen mot tidigare år 2009 är dock 45 hp svenska 

kvantitativt ett mindre utrymme för svenskämnet, som 2009 omfattade 60 hp för svensk-

lärare i grundskolans tidigare år. 

   Den första av de tre uppräknade kurserna har inte ordet ”svenska” i titeln, men 

kurskodningen och innehållsbeskrivningen indikerar att det är en kurs med stark förankring 

i svenskämnet och svenskämnesdidaktiken: ”språk som redskap för kommunikation och 

kunskapsutveckling” och ”språkutvecklande arbetssätt” står i fokus. ”Elevers tal-, läs- och 

skrivutveckling presenteras utifrån olika forskningsperspektiv”, och skrivprocessen är en 

teoretisk utgångspunkt för analys och diskussion av texter. Litteraturläsningens ”betydelse 

för språklig utveckling och identitetsskapande belyses och såväl skönlitterära texter som 

elevtexter analyseras”. Studentens egen förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, språklig 
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512

 Göteborgs universitet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
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variation och flerspråkiga elevers villkor och förutsättningar för lärande” är andra inslag i 

kursen.
515

     

   Det verbala språket är ingalunda det enda språk som framhålls som kommunikativ resurs, 

men det får störst utrymme i innehållsbeskrivningen, vilket givetvis kan bero på var 

kursplanen skrivits. Kursplanen anger att fyra institutioner medverkar i kursen, däribland 

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Institutionen för svenska språket.
516

 

Ingen institution, vars ämne fått minskat utrymme i grundlärarutbildningen på grund av att 

svenskämnet fått ett större utrymme, tycks ha medverkat, vilket givetvis inte utesluter att 

upplägget beslutats i samråd med dessa institutioner. Också de förväntade läranderesultaten 

indikerar en stark förankring i svenskämnet och svenskämnesdidaktiken: studenterna skall, 

exempelvis, ”visa god förmåga att använda det svenska språket i tal och skrift som redskap 

för reflektion, kommunikation, kritisk granskning och kreativitet”, ”kontrastera språk-

användning i olika sammanhang och förstå betydelsen av detta för undervisningen” och 

”uppvisa kunskap om språklig variation i relation till individuella och sociala aspekter samt 

utifrån flerspråkighets- och genusperspektiv”.
517

  

   Att de blivande grundlärarna mot förskoleklass och skolår 1-3 får en svenskinriktad kurs 

fler än de blivande grundlärarna mot skolår 4-6 är lärosätets svar på propositionstextens 

formulering att ”kunskaper om läs- och skrivutveckling och om barns kommunikation och 

språkutveckling bör utgöra en väsentlig del av kompetensen för lärare inriktade på 

förskoleklassen och grundskolans första år”.
518

 I propositionen anges inte att det skall vara 

fråga om en kurs om 15 högskolepoäng. Det var dock det omfång för läs- och 

skrivutveckling som en av de intervjuade lärarutbildarna år 2009 tyckte sig ha läst i 

utredningen En hållbar lärarutbildning: 45 högskolepoäng för de blivande lärarna ”år 0-3” 

men ingen särskild läs- och skrivutvecklingskurs för lärarna mot skolår 4-6.
519

 Valet att inte 

inkludera kunskaper om läs- och skrivutveckling, kommunikation och barns språk-

utveckling, utan att lägga en kurs med detta kursinnehåll utöver de 30 högskolepoäng i 

svenska vilka ingår som ett obligatorium i grundlärarutbildningen, torde dock vara en 

positionering från lärarutbildningens sida.  

   Av nio förväntade läranderesultat handlar endast två om sådant som inte direkt eller inte 

enbart är svenskämnesanknutet, och dessa läranderesultat rör IKT-användning och estetiska 

lärprocesser. I jämförelse med 2009 har antalet förväntade läranderesultat minskat något – 

då var det elva läranderesultat per kurs i inriktningen Svenska mot tidigare år för blivande 

lärare – men framför allt är innehållet i de förväntade läranderesultaten 2012 något mer 

homogent. Där läranderesultaten 2009 inkluderade och fördelade utrymmet mellan språk, 

litteratur och didaktik tämligen jämnt, finns i kursplanen för den första svenskkursen i 

grundlärarutbildningen förskola och år 1-3 inte samma jämna fördelning. Huruvida detta är 
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en reaktion på implikationen att många mål skapar ett fragmenterat svenskämne och att 

målen med fördel kan göras färre framgår inte av kursplanen. 

   Litteraturens och litteraturläsningens betydelse, som det talas om i kursens innehålls-

beskrivning, finns inte explicit i något av de förväntade läranderesultaten. Detta behöver 

inte betyda att litteraturläsningen inte längre ses som betydelsefull, men kan däremot 

indikera en anpassning till den syn på litteratur, text och läsning vilken präglar den nu 

gällande läroplanen för grundskolan. I den läroplanen ges litteraturläsningen snarast en 

funktionell roll; texter läses inte primärt för bildning, rekreation, identitetsutveckling eller 

utveckling av förståelse av andra människor utan i ett språkutvecklande syfte, vilket givetvis 

inte utesluter att den också påverkar annat.
520

  

   Kurslitteraturlistan för kursen Språk som kommunikativ resurs visar samma svenskämnes-

profil som innehållsbeskrivningen och, framför allt, som listan över förväntade lärande-

resultat. Den obligatoriska litteraturen förefaller vara språkdidaktisk, litteraturdidaktisk och 

i viss mån inriktad på andraspråk.
521

 Ingen titel är på något annat språk än svenska, och 

kurslitteratur som inte är svenskämnesinriktad förekommer endast som alternativ eller 

referenslitteratur. Skönlitteraturen finns representerad i form av vuxenromanen Kalla det 

vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari samt i form av ”[f]yra barnböcker, enligt lärares 

anvisningar”.
522

 

   Den andra svenskkursen i grundlärarutbildningen mot förskola och skolår 1-3 har, enligt 

innehållsbeskrivningen, fokus på elevers språkutveckling och skriftspråkslärande. ”Ämnes-

didaktiska teorier, modeller och metoder för att utveckla elevers språkliga förmågor belyses 

och diskuteras i förhållande till styrdokument och olika undervisningssituationer”, och 

metoder att ”kartlägga och bedöma tal-, läs- och skrivutveckling granskas kritiskt”. 

Uppväxtmiljö, flerspråkighet, lekens och IKT:ns betydelse nämns också i beskrivningen, 

liksom analys av olika slags texter, inklusive skönlitteratur.
523

 Huvudintrycket är dock att 

det är fråga om en språklig och språkdidaktisk svenskkurs, och listan över förväntade 

läranderesultat förstärker denna tolkning. Studenten skall, exempelvis, ”redogöra för och 

förhålla sig till teorier om elevers språkutveckling”, "visa god förmåga att problematisera, 

analysera och värdera olika ämnesdidaktiska teorier, modeller och metoder som kan 

utveckla elevers språkliga förmågor” samt ”visa förmåga att dokumentera, utvärdera och 

bedöma elevers skriftspråkliga utveckling”.
524

 Också i denna kursplan ges det estetiska 

området utrymme, i form av det förväntade läranderesultatet att studenten skall analysera 

hur estetiska uttrycksformer ”kan användas i språkutvecklande sammanhang”.
525

 På en av 
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de punkter där lärosätet fick kritik av bedömargruppen tycks kursplanerna från 2012 visa att 

man tagit till sig kritiken och vinnlagt sig om att i kursplanerna ge utrymme för estetiska 

lärprocesser. Eftersom lärosätet redan beviljats examensrätt är det rimligt att se detta beslut 

att hörsamma kritiken som en positionering från lärosätets sida. Man inordnar utbildningen i 

vad som kunde kallas för en statligt kontrollerad utbildningsdiskurs och statligt fastslagen 

utbildningspolitik, vilket inte är förvånande med tanke på att det i Sverige är avgörande för 

examensrätt och därigenom finansiering. Naturligtvis är det fullt möjligt att lärosätet, också 

utan bedömargruppens påpekande, kommit att i grundlärarutbildningens svenskkursplaner 

ge de estetiska lärprocesserna ett större utrymme än det förefaller ha haft i ansökan, men om 

detta kan jag endast spekulera – och avstår därför från att göra det. Oavsett de skäl som det 

aktuella lärosätet haft att ge de estetiska lärprocesserna ett utrymme, som de inte tycks ha 

haft i kursplanerna som ingick i ansökan, aktualiserar modifieringar av kursplaner en mer 

generell fråga, nämligen den betydelse som bedömargrupper får för utformningen av och 

innehållet i en svensklärarutbildning. Jag återkommer till detta i slutet av kapitlet. 

   Kurslitteraturen för kursen Svenska 1 för lärare F-3 tycks ha en språklig och 

språkdidaktisk inriktning, utan tydliga inslag av litteraturdidaktik eller skönlitteratur.
526

 Det 

sistnämnda utesluter dock inte att sådana finns, men titlarna har snarast en språklig eller 

språkdidaktisk prägel. Någon titel förefaller vara vetenskapligt orienterad, däribland 

Ackesjös licentiatstudie från 2010, Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett 

gränsland, och en titel är på engelska, Effective use of ICT in schools. Analysis of 

international research från Myndigheten för skolutveckling (2008). Min slutsats efter att ha 

analyserat kurslitteraturlistan är att lärosätet, kanske på grund av den positiva bedömningen 

av densamma, inte ansett det nödvändigt att genomföra stora förändringar, utan att man 

gjort urval och uppdaterat litteraturlistor från 2009 samt lagt till några nyare titlar, 

vetenskapliga titlar eller titlar med någon internationell anknytning.  

   För den tredje kursen i svenska för grundlärarutbildning mot förskoleklass och skolår 1-3, 

Svenska 2 för lärare åk F-3 (L3SV30), finns i augusti 2012 ingen kursplan tillgänglig på 

webben. Detta kan bero på att den kursen ges under den sjunde terminen i utbildningen och 

att man därför inte ansett det nödvändigt att tillhandahålla den eller på att den ännu inte är 

skriven eller fastställd.  

   Också i grundlärarutbildningen för skolår 4-6 ingår ämnesstudier om totalt 150 hp, varav 

30 hp svenska.
527

 Andelen svenskkurser är den som stipuleras i propositionen 2009/10:89, 

det vill säga ämnesstudier i svenska motsvarande en termins heltidsstudier. I jämförelse med 

svensklärarutbildningen mot grundskolans tidigare år 2009 ges svenskämnet därmed 

kvantitativt hälften så stort utrymme. Ett rimligt antagande är att lärosätets val att i 

grundlärarutbildningen mot skolår 4-6 inte ge svenskämnet ett större utrymme än de 
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obligatoriska 30 hp är lika medvetet som valet att ge grundlärarutbildning mot 

förskoleklass-skolår 3 ett större utrymme än man, enligt det politiskt fattade beslutet, var 

ålagd. Skälen till det upplägg som föreligger presenteras dock inte i de analyserade 

dokumenten, men om svenskämnet ansågs särskilt viktigt för de blivande grundlärarna mot 

förskoleklass-skolår 3, kan man anta att valet att inte öka något ämnes utrymme är ett led i 

strävan att inte minska något annat ämnes djup och bredd, något som, enligt 

propositionstexten, varit ett problem för lärarutbildning riktad mot grundskolans årskurser 

3-6.
528

 

   Grundlärarutbildningen mot skolår 4-6 omfattar således två svenskkurser om vardera 15 

hp: Svenska 1 för lärare åk 4-6 (L6SV10) som läses under den första terminen respektive 

Svenska 2 för lärare åk 4-6 (L6SV20) som ligger på avancerad nivå och läses under den 

sjunde terminen.
529

 I augusti 2012 finns den förstnämnda kursplanen tillgänglig för 

allmänheten, vilket den sistnämnda inte gör.
530

 Enligt innehållsbeskrivningen för Svenska 1 

för lärare åk 4-6 (L6SV10) ”introduceras skolämnet svenska utifrån språkvetenskapliga, 

litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv som tillsammans förbereder 

studenten för den framtida yrkesverksamheten som lärare i svenska för årskurserna 4-6”.
531

 

Vidare talas det i innehållsbeskrivningen om skolans styrdokument, en ämnesdidaktisk 

grund, teoretiska perspektiv på undervisning i svenskämnet, svenskämnets inriktning och 

betydelse i ett synkront och diakront perspektiv, elevers tal-, läs- och skrivutveckling, språkliga 

villkor för elever med svenska som andraspråk samt olika aspekter av språklig variation. Det 

ovannämnda innehållet indikerar, i likhet med den första svenskkursen för grundlärare mot 

förskoleklass-skolår 3, en språkligt och språkdidaktiskt inriktning, men till skillnad från 

svenskkursen mot de yngsta eleverna har kursen för grundlärare mot skolår 4-6 ett tydligare 

litteraturdidaktiskt perspektiv: 

 

Läsandets betydelse för språkutveckling och identitetsskapande utgör ett betydande inslag 

i kursen. Studenten läser och analyserar barn- och ungdomslitteratur från olika tider och 

kulturer. Med utgångspunkt i ämnesdidaktisk teori granskas strategier och metoder för 

hur barn- och ungdomslitteratur kan användas i undervisningen. I kursen belyses 

skrivandets betydelse för elevers kunskaps- och språkutveckling. Studenten introduceras 

till olika skrivteorier och metoder varvid stor vikt läggs vid skrivprocess och 

genreskrivande. Ett väsentligt inslag är samtal om texter i responsgrupper. I kursen 

analyserar och producerar studenten olika typer av talade och skrivna texter, med relevans 

för skolans mellanår. Elevers olika textvärldar belyses som redskap för att fördjupa 

intresset för läsande och skrivande samt öka elevernas förståelse för omvärlden. I kursen 

introduceras också muntligt och visuellt berättande.
532

 

 

Den tydligare roll som litteraturläsning och litteraturdidaktik i innehållsbeskrivningen ges 

för grundlärare mot skolår 4-6 fyller flera funktioner. För det första skiljer det åt den mer 

språkliga kursplanen för grundlärarutbildningen mot förskoleklass-skolår 3 och den mellan 
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språk och litteratur mer jämnt balanserade kursplanen för grundlärarutbildningen mot skolår 

4-6. En inte helt ovanlig kritik mot de kursplaner som ingick i ansökningarna om 

examensrätt för grundlärarutbildning var – generellt, inte just för det aktuella lärosätet – att 

kursplanerna i ett visst ämne för de två grundlärarexamina var alltför likartade. För det 

andra implicerar svenskkursplanens innehållsbeskrivning en ämnesfördjupning för de 

blivande grundlärarna mot skolår 4-6; de skall inte bara ha kunskap om tal-, läs- och 

skrivutveckling och hur detta iscensätts i undervisning utan, på ett fördjupat sätt, didaktiskt 

kunna använda sig av litteraturläsning för elevernas språkutveckling och textproduktion. För 

det tredje innebär innehållsbeskrivningen en tydligare anknytning till det centrala innehållet 

i kursplanen i svenska för skolår 4-6, i vilket ingår processkrivande, texter för barn och unga 

”från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen”, texter som ökar elevers 

förståelse genom att de ”belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor”, 

genrekunskap i form av ”[b]erättande texters budskap, språkliga drag och typiska 

uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt 

dialoger” samt ”[t]exter som kombinerar ord, bild och ljud”.
533

 I vilken mån den 

föreliggande kursplanen är ett resultat av sådana överväganden eller ej går dock inte att 

avgöra enbart utifrån dokumentet. 

    Kurslitteraturlistan ger för grundlärarna mot skolår 4-6 samma bild av ett svenskämne 

som är språkligt/språkdidaktiskt och litterärt/litteraturdidaktiskt. Andraspråk och skriv-

didaktik finns också representerade. En del verk återfanns på kurslitteraturlistan för 

grundlärare mot förskoleklass-skolår 3, men kurslitteraturlistorna är inte identiska.
534

 

Skönlitteratur återfinns i form av fem icke specificerade barn- och ungdomsböcker ”varav 

en helt nyutkommen”.
535

 

   För den andra svenskkursen, den som ges under den sjunde terminen i grundlärar-

utbildningen mot skolår 4-6, finns ingen kursplan allmänt tillgänglig.
536

  

   När det gäller ämneslärarutbildningen i svenska mot skolår 7-9 respektive mot gymnasie-

skolan, anger utbildningsplanen att ämnesstudier i svenska om 90 respektive 120 hp är 

obligatoriska.
537

 Enligt informationsmaterial som ligger på webben erbjuder lärosätet under 

höstterminen 2012 för skolår 7-9 inga kombinationer med svenska men däremot sju 

kombinationer med svenska för ämneslärare mot gymnasieskolan.
538

 Från ämneslärar-

utbildningen som startade vårterminen 2012 finns dock kursplanerna för Svenska 1 för 

lärare åk 7-9 (L9SV10) respektive Svenska 1 för gymnasielärare (LGSV10) om vardera 30 

hp.  Enligt innehållsbeskrivningen ger kurserna ”en grundläggande förberedelse för yrkes-
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 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Del 3 Kursplaner som 
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rollen som ämneslärare i svenska”, i grundskolans årskurs 7-9 respektive i gymnasie-

skolan.
539

 Kurserna består av fem delkurser: Skolämnet svenska (3 hp), Språkstruktur och 

språkvariation (7,5 hp), Textstruktur och textvariation (6 hp), Litteratur och kultur i 

förändring (4,5 hp) respektive Ungdomslitteratur, populärkultur och medier (9 hp). Som 

uppräkningen av delkurser visar är svenskämnet i denna kurs jämnt fördelad mellan språk 

och litteratur, vilket ger samma bild av skolämnet svenska som återfinns i grundskolans och 

gymnasieskolans kurs- respektive ämnesplaner i svenska.
540

 

   De förväntade läranderesultaten i såväl kursplanen för ämneslärare i åk 7-9 som i den för 

ämneslärare i gymnasieskolan – kursplanerna är i detta avseende, liksom vad gäller 

kurslitteratur, identiska – utgår från examensordningens huvudrubriker ”Kunskap och 

förståelse”, ”Färdighet och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”. Den 

gemensamma nämnaren för de förväntade läranderesultaten är att många av de förväntade 

resultaten har en didaktisk anknytning; de flesta förväntade läranderesultat kopplas direkt 

samman med den framtida professionen. I punktlistan som följer har jag försökt tydliggöra 

detta genom att kursivera nyckelformuleringar: 

 
Kunskap och förståelse 

 karakterisera och diskutera skolämnet svenska, sådant detta kommer till uttryck i dagens 

kurs- och ämnesplaner och i ämnesdidaktisk forskning, relaterat till tidigare 

ämnesformuleringar, ämnesbeskrivningar och kunskapssyn [min kursiv] 

 uppvisa grundläggande kunskap om olika vetenskapliga teorier och begrepp, kopplade 

till svenskämnets innehåll och svenskämnets didaktik, samt förståelse för dessas relevans i 

lärarutbildningen [min kursiv] 

Färdighet och förmåga 

 använda sig av och didaktiskt reflektera över hur olika grundläggande språk-, litteratur- 

och filmvetenskapliga analysredskap kan tillämpas i skolans svenskundervisning, i 

språkutvecklande syfte och i syfte att bredda och fördjupa elevers läsintressen, kulturella 

erfarenheter och kritiska medvetenhet 

 visa en grundläggande kompetens i att kunna använda och värdera olika vägar för digital 

informationssökning och olika typer av nätburna texter samt kunna reflektera över olika 

mediers möjliga roller i svenskundervisningen [min kursiv] 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 anlägga metaperspektiv på och reflektera över läroprocesser i kursens olika moment och 

undervisningsformer [min kursiv] 

 förhålla sig till och aktivt reflektera över hur man som lärare i svenskämnets olika 

moment kan kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, 

grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar [min kursiv].
541
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Tre av de förväntade läranderesultaten har inte samma tydliga skol- eller undervisnings-

anknytning utan handlar om språk- och textmönster, språk- och textanalys samt språk-

användning och textbearbetning i generell mening. Innehållet i de förväntade lärande-

resultaten 2012 är, i jämförelse med dem som fanns för svenskkurserna från 2009, inte 

radikalt annorlunda – också där fanns formuleringar som tydligt knöt an till svensklärar-

studenternas framtida profession. Skillnaden ligger snarast i att professionsperspektivet 

framstår ännu tydligare 2012, vilket kan bero på att de förväntade läranderesultaten explicit 

knyts till examensordningens mål. Detta skulle kunna tolkas som om det skett en 

förskjutning av lärosätets positionering, i riktning mot en mer utpräglat professionsinriktad 

svensklärarkonstruktion. Här är det dock på sin plats att påminna om att de första två 

kurserna i svensklärarutbildningen 2009 uppvisade samma mönster som den första 

svenskkursplanen 2012 för såväl ämneslärare 7-9 som ämneslärare i gymnasieskolan, det 

vill säga att den balanserar mellan språk och litteratur, mellan ämneskunskap och 

ämnesdidaktik. Det var i den tredje respektive fjärde inriktningskursen från 2009 som 

analysen visade att professionsperspektivet gavs mindre utrymme. 

   Ämneslärarutbildningens andra svenskkursplan, Svenska 2 för lärare åk 7-9 (L9SV20) 

respektive Svenska 2 för gymnasielärare (LGSV20), består av två delkurser om vardera 7.5 

hp: Elevers texter, elevers skrivande samt Litterära texter, litterära genrer. Också i dessa 

kurser är de förväntade läranderesultaten uppställda utifrån examensordningens rubriker 

”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och 

förhållningssätt”. De förväntade läranderesultaten är identiska, med undantag för att man för 

skolår 7-9 talar om kursplan i svenska, medan man för gymnasieskolan talar om ämnesplan. 

Av tio förväntade läranderesultat är det tre som inte på något vis direkt berör studenternas 

framtida profession utan handlar om studentens färdigheter, vetenskapliga kompetens och 

värdering av eget lärande. I övriga förväntade läranderesultat finns ord och formuleringar 

som anknyter till skola och undervisning, däribland att studenten skall ”[r]edogöra för, 

diskutera och problematisera” kurs- respektive ämnesplanen i svenska, ”[a]nalysera, 

beskriva och bedöma enskilda elevers texter” utifrån kurslitteratur och kurs- eller ämnesplan 

i svenska och ”planera, presentera och […] motivera och diskutera ett eget valt text-

didaktiskt lektionsupplägg i relation till styrdokument, forskning och ämnesmetodik”.
542

 

Liksom i den första svenskkursen är professionsinriktningen i de förväntade lärande-

resultaten tämligen påfallande. Professionsinriktningen är däremot inte lika påfallande i 

kurslitteraturlistan, som är densamma för svensklärare åk 7-9 och svensklärare för 

gymnasieskolan. Bortsett från kurs- och ämnesplaner i svenska, har endast ett av verken för 

delkursen Litterära texter, litterära genrer en titel med tydlig skolanknytning: Mossberg 

Schüllerqvists och Olin-Schellers Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar teori 

till praktik. Den här observationen är ingen kvalitetsbedömning av den valda 

kurslitteraturen, och det är möjligt att all kurslitteratur används i ett ämnesdidaktiskt syfte. 

Däremot är det inte ointressant att notera att samma tendens finns 2012 som 2009, då en av 
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de litterärt inriktade delkurserna i svenska hade en litteraturlista med drygt femtio verk, 

varav i princip alla verk kunde ha ingått i en fristående litteraturvetenskaplig kurs. I 

analysen av det empiriska materialet från 2009 var den jämförelsevis svaga retoriska 

professionsanknytningen i de litterärt inriktade svensklärarutbildningskurserna, i synnerhet i 

inriktningen mot grundskolans senare år och gymnasieskolan, en bidragande orsak till att 

jag snarare urskilde en funktionellt inriktad svensklärarkonstruktion. Dokument- och 

diskursanalysen av kursplanerna för svensklärarinriktningarna 2009 vid lärosätet indikerade 

ett tredelat svensk(lärar)ämne, där den blivande svenskläraren läste kurser vars namn talar 

om att språk och litteratur stod i fokus, men där han/hon – i synnerhet i lärandemålen i de 

första kurserna – mötte lärosätets förväntningar på att han/hon i en undervisningssituation 

skulle kunna tillämpa sina förvärvade kunskaper i språk och litteratur. Integrationen mellan 

utbildningarnas olika delar var dock en positiv faktor i utvecklingen av lärosätets 

svensklärarutbildning, ansåg en av de lärarutbildare som intervjuades år 2009: 

 
den stora lyckan här var att vi aldrig började käbbla om delar utan (…) att vi såg det här 

som ett gemensamt projekt. För jag har ju sett hur olika det ser ut vid olika universitet 

(…) att det finns svåra motsättningar språk-litteratur och kanske ännu mer motsättningar 

då det gäller didaktik
543

 

 

En ännu närmare samverkan mellan de språkligt och litterärt inriktade delarna, bland annat i 

form av arbete kring genrer, önskades dock, liksom ännu fler didaktiska diskussioner och 

utveckling av arbetssätt och examinationsformer. Som listan över förväntade läranderesultat 

i kursplanerna för ämneslärare i åk 7-9 (L9SV10) respektive ämneslärare i gymnasieskolan 

(LGSV10) visade, samexisterar förväntade läranderesultat med språk- och litteratur-

vetenskaplig inriktning med förväntade läranderesultat av allmän- och ämnesdidaktisk art.  

   Till de stora förändringar som skett i svenskkursplanerna för lärarutbildningen vid det 

aktuella lärosätet hör den organisatoriska förändring som propositionen 2009/10:89 

föreskriver. Studenter utbildar sig till grundlärare, inte primärt svensklärare, och de väljer 

att inrikta sig på ett visst åldersintervall. Det är verksamheten, inte ämnet, som är centralt. 

Detta betyder dock inte att ämnesinnehållet saknar betydelse i kursplanerna. Lärosätets val 

att ge svenska för grundlärare mot förskoleklass-skolår 3 ett kvantitativt större utrymme än 

föreskrivet kan ses som en strävan att positionera sig i en funktionsdiskurs. Samma gäller 

för valet att lägga till 15 hp kring språk som kommunikativ resurs, utöver de obligatoriska 

ämnesstudierna om 30 hp, liksom den relativt tydliga skillnaden i kursinnehåll mellan 

svenska mot förskoleklass-skolår 3 och svenska mot skolår 4-6 och anpassningen till de 

olika årskurserna i grundskolans kursplan i svenska. Man utbildar grundlärare med ett 

tydligt uppdrag och ansvarsområde i svenska, beskrivet i den gällande kursplanen i svenska.   

   Ämneslärarprogrammets svenskkursplaner uppvisar däremot ingen differentiering mellan 

skolår 7-9 och gymnasieskolan. Frånvaron av differentiering kan bero på att endast de första 

två av tre respektive fyra kursplaner har funnits tillgängliga för analys och på att en 

ämneslärare i svenska för gymnasieskolan också är behörig att undervisa i svenska på den 
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lägre nivån, det vill säga i årskurs 7-9.
544

 Utifrån ett sådant resonemang skulle därmed 

frånvaron av differentiering för ämneslärare – precis som differentieringen av svenskkurser 

för grundlärare – kunna ses som ett uttryck för lärosätets positionering i en funktionsdiskurs. 

Samma förhållande gäller den retoriskt mer påtagliga professionsinriktningen, som 2012 

består i att ämnesdidaktiska aspekter betonas i de förväntade läranderesultaten för 

ämneslärarprogrammets svenskkurser. Det var också den svensklärare man år 2009 sade sig 

vilja utbilda: 

 
Vi pratar ju nu visioner, […] men vilken vision är det som det här dokumentet uttrycker? 

Jag skulle vilja säga att […] det är en lärare som har en stor repertoar av olika slags 

didaktiska verktyg för att hjälpa elever vidare i sin språkutveckling. Elever som kommer 

från många olika slags bakgrund och då behöver olika typer av stöttning, och det är 

egentligen ett ganska nytt sätt att se på vilken kompetens som krävs för [det] 

språkutvecklande arbetet, och ett högt ställt mål för det kräver […] en gedigen förståelse 

av hur den språktillväxt fungerar, hur texter fungerar på olika sätt i olika sociala 

kontexter. Det […] är en lärare som arbetar på det sättet som man kan se i kursplanerna. 

För […] det är olika kunskapsbyggnad här på universitetsnivå, men det är ett samlat 

svenskämne i skolan.
545

 

 

I propositionen 2009/10:89 läggs vikt vid ämnesdidaktik. En tydligare professionsinriktning 

i svenskkursplanernas förväntade läranderesultat signalerar också en positionering i en 

funktionsdiskurs. Det finns en liten men viktig skillnad. Där utbildningen positioneras 

närmare funktionsdiskursen ger man undervisning om språk och litteratur för blivande 

lärare. I en svensklärarutbildning som positionerats närmare professionsdiskursen skulle 

man snarare utbilda lärare i språk och litteratur.  

 

Lärosäte III 

 

Det tredje lärosäte – här kallat Lärosäte III – där jag 2009 gjorde kvalitativa intervjuer med 

lärarutbildare ansökte 2010-2011 om att få examensrätt för grundlärarexamen med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, grundlärarexamen mot 

arbete i grundskolans årskurs 4-6 samt ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7-9 samt 

för gymnasieskolan. I den första omgången beviljades lärosätet tillstånd att utfärda 

ämneslärarexamen för årskurs 7-9 och för gymnasieskolan, bland annat med inriktning mot 

svenska, men inte examensrätt för grundlärarutbildningarna.
546

 

   De bedömningar som lämnades vid avslag på ansökan om examensrätt för grundlärar-

utbildning angav att de underlag som lämnats in var för bristfälliga i vissa avseenden. 

Lärosätet ansågs i helhet uppfylla kravet på ”vetenskapligt meriterade lärare som även 
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besitter en professionserfarenhet”
547

, men fokus i vissa ämnen ”inom humaniora och 

samhällsvetenskap”
548

 ansågs ligga mer på ämne än på didaktik. Otillräcklig bearbetning av 

de i ansökan bifogade kursplanerna, oklar differentiering mellan grundlärarutbildningarna 

för 1-3 respektive 4-6
549

 och icke tillfredsställande säkring av examensmål var kritik som 

riktades mot lärosätets ansökan om examensrätt för grundlärarutbildning. I bedömningen 

uttrycks osäkerhet huruvida lärosätet hade organisatorisk beredskap att implementera 

grundlärarutbildningen: 

 

Ett osäkerhetsmoment vid lärosätet är den nya institutionsstrukturen som ännu inte är 

genomförd. Vi noterar att det interna samarbetet och strävan att inordna lärarutbildningen 

i en ny struktur är krävande och riskerar att skapa en svåröverblickbar organisation med 

svag identitet för lärarutbildningen.
550

 

 

Den farhåga som uttrycks i bedömargruppens yttrande till avslaget av ansökan om 

examensrätt för grundlärarutbildning speglas också i en av de intervjuer som jag gjorde med 

lärarutbildare vid lärosätet i november 2009. Den sammanslagning av lärarhögskola och 

universitet som gjordes 2008 hade, enligt lärarutbildaren, ställt stora krav på dem som 

arbetade i lärarutbildningen: 

 
Vi liksom håller på och bygger medan det tar form […]. Ja, det är ett dilemma, tycker jag 

[…]  att allting ska gå så rasande fort. Och det har ju också inneburit att det varit en 

enorm arbetsbelastning. För sen har vi ju också skrivit kriterier till alla kurser sjugradigt. 

Betygskrav, mål och kriterier och nu ska vi göra samma sak för VFU:n som är närmast, 

och sen är det ju en ny utbildning på väg så det jag känner är ju att i och med att det här 

har kostat extremt mycket energi och då blir det också så att… organisation och allting 

tappar. [---] Och det är ju ingenting som gynnar studenterna och utbildningen. [---]  Då 

undrar man också vem […] tog det där beslutet att hela utbildningen skulle förnyas helt 

plötsligt, i den här enorma omorganisationen. [---]  Det är saker man kan fundera över, 

för egentligen kan jag kanske tycka att det kanske hade varit lägligare att avvakta en ny 

utbildning och kanske förbereda sig väldigt väl, så att man […] har stor initiativkraft […] 

när den nya kommer.
551
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Svårigheterna var dock inte enbart administrativa, enligt samma lärarutbildare, utan också 

en fråga om ”kulturer och sätt att resonera om sitt ämne”
552

, där lärarutbildarnas 

förförståelse inverkar: 

Om jag säger nånting så vet mina kollegor vad jag menar med det, hur jag har tänkt, vissa 

begrepp och vissa saker. Vad en lärare behöver, kanske. […]. När jag pratar med mina 

kollegor här så tror jag att vi är hyfsat samspelta, som har samma bakgrund. […].  Jag tror 

att vi har jättemycket gemensamt i det vi tror att lärarna behöver men att vi kanske ser 

annorlunda hur de kan få det, och vad som behövs i utbildningen för att det ska 

förverkligas. [---] Och sen handlar det väl också till syvende och sist om vilken institution 

som ska ge det, vilket också kan få andra intressen som struktur… så att jag har […] svårt 

att urskilja vilka variabler som är viktigast.
553

 

 

I den intervjuade lärarutbildarens beskrivning av olikheterna mellan kulturer – eller, med 

bedömargruppens ord, mellan ämnesfokus och fokus på didaktik – kan skönjas att mötet 

mellan kulturer och sätt att resonera om ämnen är ett resultat av och påverkar läraridentitet 

men också att strukturer kan komma att få en större påverkan än olika lärarutbildares, 

ämnens eller institutioners uppfattning om vad lärarstudenter som utbildas kan behöva i sin 

framtida profession.  

   När det gäller ämneslärarutbildning mot skolår 7-9 beviljades lärosätets ansökan för 

samtliga ämnen, även om bedömargruppen uttryckte kritik: relationen mellan utbildnings-

plan och kursplaner ansågs svåröverskådlig, de inlämnade kursplanerna var ofullständiga 

eller ”inte tillräckligt anpassade till den nya ämneslärarutbildningen”,
554

 och för svensk-

ämnets del för få inslag av ny ämnesdidaktisk forskning och för få vetenskapliga artiklar 

och internationell litteratur, oklar progression och mycket begränsad variation av 

examinationsformer. Precis som i bedömningarna av grundlärarutbildningarna, uttrycks 

farhågor beträffande lärosätets, vid bedömningen aktuella, organisation: ”Det är tydligt att 

Stockholms universitet än så länge saknar en välfungerande och sammanhållande 

organisation för ämneslärarutbildningen”
555

. I ansökan om examensrätt för ämneslärar-

utbildning mot gymnasieskolan lämnas samma synpunkter kring vetenskaplig kompetens, 

ämnesdidaktik, säkring av examensmål, kursplaner, kurslitteratur, examinationsformer, 

progression och organisation.
556

 Lärosätet beviljades dock examensrätt för all ämneslärar-

utbildning, utom i filosofi, psykologi och företagsekonomi, och i den andra ansöknings-

omgången beviljades sedan lärosätet examensrätt för grundlärarutbildning med 

inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3 samt med inriktning mot skolår 4-6.
557 

   Så hur ser svensklärarutbildningarna ut 2012 vid det aktuella lärosätet? Det första jag kan 

konstatera är att det 2012 inte längre finns någon svensklärarinriktning mot tidigare år, där 
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 Intervju med lärarutbildare E, Stockholms universitet, november 2009. 
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 Intervju med lärarutbildare E, Stockholms universitet, november 2009. 
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 Högskoleverket, Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9, 2011-01-18. 
555

 Högskoleverket, Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7–9, 2011-01-18. 
556

 Högskoleverket, Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan, 2011-01-18. 
557

 Högskoleverket, 16 ansökningar beviljas grundlärarexamen, pressmeddelande 2011-06-14. 
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det 2009 fanns inriktningen Svenska i mångfaldens skola med inriktning på arbete i 

förskoleklass – skolår 6, arbete i skolår 5-9 respektive arbete i skolår 7-9 och gymnasiet. I 

stället finns det 2012 en grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-

3 (240 hp) och en inriktning mot skolår 4-6 (240 hp). I båda grundlärarutbildningarna ingår 

ämnet svenska som ett obligatorium om 30 hp, medan resten av utbildningen utgörs av det 

innehåll
558

 och i den omfattning som föreskrivs i propositionen.
559

 

   De obligatoriska svenskkurserna för grundlärare mot förskoleklass och skolår 1-3 omfattar 

15 hp vardera och heter Svenska för grundlärare i förskoleklass - grundskolan årskurs 1-3, I 

respektive Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II. Kursnamnen ger således 

ingen uppfattning om kursernas innehåll utöver att de riktar sig till blivande grundlärare i en 

viss verksamhet och att de bygger på varandra. Det huvudämne som anges för båda 

kurserna är språkdidaktik, vilket kan uppfattas som en viss positionering i en 

professionsinriktad läraridentitet och i en funktionellt inriktad läraridentitet. De två 

svenskkurserna är sedan uppdelade i delkurser eller moment: Språkutveckling: samhälls-, 

skol- och individperspektiv 3 hp, Svenska språkets uppbyggnad 6 hp och Läs- och 

skrivinlärning 6 hp
560

 respektive Läs- och skrivutveckling 9 hp och Barnlitteratur för yngre 

åldrar 6 hp
561

. En slutsats utifrån delkursernas namn är att grundlärarutbildningen mot 

förskoleklass och skolår 1-3 har fokus på språkfärdighet. Detta intryck förstärks av de för-

väntade läranderesultaten, vilka anger att studenten exempelvis skall kunna ”redogöra över-

siktligt för viktiga drag i svenskans fonologi, morfologi och syntax i ett tvärspråkligt 

perspektiv”,
562

 ”redogöra översiktligt för principerna för stavning i svenskan”
563

 och 

”elementärt analysera text och bild i litterära verk”,
564

 vilket snarast handlar om den 

blivande grundlärarens egen språkfärdighet och litterära kompetens, men också kunna ”med 

utgångspunkt i skolans styrdokument och språkdidaktisk teori kunna planera, presentera och 

reflektera över språk- och kunskapsutvecklande undervisning för elever med varierande 

erfarenheter och förutsättningar”,
565

 ”redogöra för hur praktiska och estetiska läroprocesser 

                                                 
558

 Matematik 30 hp, Engelska 15 hp, Naturvetenskap och teknik 15 hp, Samhällsorienterande ämnen 15 hp, 

Valbart fördjupningsområde 15 hp, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp, Utbildningsvetenskaplig 

kärna 60 hp samt Självständigt arbete 30 hp (två arbeten om 15 hp vardera).  
559

 Stockholms universitet, Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, fastställd 2011-09-14; Stockholms universitet, Utbildningsplan 

för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, fastställd 2011-09-14, samt 

Prop. 2009/10:89, s. 16-21. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass - grundskolan årskurs 1-3, I, 15 

hp (US103G), fastställd 2011-12-21. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II (US203G), 

fastställd 2012-05-09. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass -grundskolan årskurs 1-3, I, 15 

hp (US103G), fastställd 2011-12-21. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass -grundskolan årskurs 1-3, I, 15 

hp (US103G), fastställd 2011-12-21. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II, 15 hp (US203G), 

fastställd 2012-05-09. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass -grundskolan årskurs 1-3, I, 15 

hp (US103G), fastställd 2011-12-21. Ett likartat förväntat läranderesultat som också inkluderar litteratur 

finns i US203G, där det heter att studenten skall kunna ” planera, presentera och analysera undervisning i 
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kan integreras i läs- och skrivundervisning”
566

 eller ”redogöra för vad läs- och skriv-

svårigheter innebär samt ge exempel på forskningsbaserade arbetssätt som kan förebygga 

och kompensera för olika typer av läs- och skrivsvårigheter”
567

. De förväntade lärande-

resultaten för såväl den första svenskkursen – som för övrigt är den allra första kursen under 

den allra första terminen
568

 – som för den andra (som läses under den andra av åtta terminer) 

är att de balanserar mellan kunskap om det svenska språket och kunskap om hur denna 

kunskap skall iscensättas i en undervisningssituation. Detta kan ses som ett försök att ligga i 

linje med intentionerna i propositionen om en ny lärarutbildning, där både ämneskompetens 

och didaktisk kompetens ses som en förutsättning för framgång: 

 

Välutbildade och erfarna lärare med ämnesdidaktisk kompetens är […] en nyckelfaktor 

för ett framgångsrikt utbildningsväsende, och lärare med utbildning för den undervisning 

de bedriver är av avgörande betydelse för elevernas måluppfyllelse.
569

  
 

En genomläsning av listorna över kurslitteratur visar att kursplaneförfattarna vinnlagt sig 

om att välja uppdaterade upplagor och nyare vetenskapliga artiklar. Den äldsta kurs-

litteraturen daterar sig från 2004, medan övrig kurslitteratur är nyare än så eller åtminstone i 

nyare upplagor. Kurslitteraturen har således uppdaterats med nyare litteratur och viss ny 

eller internationell forskning,
570

 vilket kan ses som ett beaktande av bedömargruppens kritik 

från den första ansökningsomgången. Att ändra eller uppdatera en kurslitteraturlista torde 

dessutom vara enklare än att tydliggöra progressionen i en utbildning eller att säkra 

examensmål.  

   För grundlärarutbildningen mot skolår 4-6 gäller att studenterna läser två svenskkurser om 

vardera 15 hp. Under den första terminen läses US106G Svenska för grundlärare åk 4-6 I, 

och under den femte terminen läses Svenska för grundlärare åk 4-6 II.
571

 Den förstnämnda -

kursen behandlar, ”teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling i tal och skrift 

                                                                                                                                                                  
läs- och skrivutveckling och arbete med litteratur i skolan med utgångspunkt i skolans styrdokument och 

ämnesdidaktisk teori samt med beaktande av elevers varierande erfarenheter och förutsättningar” 

(Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass -grundskolan årskurs 1-3, II, 15 

hp (US203G), fastställd 2012-05-09). 
566

 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass -grundskolan årskurs 1-3, I, 15 

hp (US103G), fastställd 2011-12-21. 
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 Stockholms universitet, kursplan Svenska för grundlärare i förskoleklass -grundskolan årskurs 1-3, II, 15 

hp (US203G), fastställd 2012-05-09. 
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 Stockholms universitet, Utbildningsgång för Grundlärarprogrammet F-3. 
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 Prop. 2009/10:89, s. 18. 
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 Den nya och/eller internationella forskning som återfinns i kurslitteraturlistorna för grundlärarutbildning 

F-3 vid det aktuella lärosätet består av fyra verk: Damber, Reading for life: three studies of Swedish students' 

literacy development. Diss. (sammanfattning) Linköping: Linköpings universitet, 2010 (Stockholms 

universitet, Kurslitteratur US103G - Svenska för grundlärare i förskoleklass – grundskolan årskurs 1-3, I, 15 

hp, fastställd 2012-06-12) respektive Kulbrandstad, L.I., Lesing i utvikling: teoretiske og didaktiske 

perpektiver. Bergen: Fagbokforlaget,  Mailand, M.K., 2011[2007]; Genreskrivning i skolen. Köpenhamn: 

Gyldendal och Christensen, N., Fiktion for begyndere. Narrative forløb og karakterer i nordiske billedbøger 

for små børn. I: Barnlitterært forskningstidsskrift, 2010:1 (Stockholms universitet, kurslitteratur US203G 

Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II, fastställd 2012-05-09). 
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 Kurskod och kursplan ligger inte tillgängliga på webben 2012-08-21. 
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för elever i grundskolans mellanår samt grundläggande språkbeskrivning och textanalys”
572

. 

Enligt kursplanen beaktas genomgående ”mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och 

varierande språklig bakgrund”.
573

 Tre delkurser ingår: Svenskans fonologi och grammatik, 6 

hp, Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4.5 hp samt Textanalys och 

skrivande, 4.5 hp. Delkursernas namn indikerar att kursen är språkligt och språkdidaktiskt 

inriktad, och en analys av kurslitteraturlistan leder till samma slutsats.
574

 Listan över 

förväntade läranderesultat anger att studenten, å ena sidan, skall kunna 

 

- redogöra i grova drag för viktiga egenskaper hos svenskans fonologiska system och för 

principerna för stavning i svenskan [min kursiv] 

- redogöra översiktligt för viktiga drag i svenskans morfologi och syntax [min kursiv] 

- utföra enkla grammatiska analyser i autentiska exempel på tal och texter av barn i 

grundskolan utifrån ett elementärt didaktiskt, utvecklings-, andraspråks- eller 

genreperspektiv [min kursiv]
575

 

 

och, å andra sidan, kunna 
 

- planera, presentera och diskutera språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i 

skolans styrdokument och ämnesdidaktik och med beaktande av elevers varierade 

förutsättningar och erfarenheter 

-  analysera elevtexter i genre- och utvecklingsperspektiv 

- planera och diskutera språkutvecklande undervisning ur ett första- och andraspråks-

perspektiv
576

 

 

Skillnaden mellan förväntade läranderesultat som rör studentens egen språkliga kompetens 

och språkliga metakompetens och förväntade läranderesultat som har en didaktisk inriktning 

är påtaglig. Läraren som ”i grova drag” kan redogöra för principerna för stavning i svenska 

skall också kunna planera ”språkutvecklande undervisning som beaktar elevers varierande 

förutsättningar och erfarenheter”. Det går dock inte att utifrån kursplanen avgöra orsaken till 

denna skillnad mellan förväntade läranderesultat, det vill säga om lärosätets 

kursplaneförfattare velat positionera sig genom att ange vad man menar vara viktigt för 

blivande grundlärare som undervisar i svenska eller om det finns andra förklaringar, till 

exempel att listan över de förväntade läranderesultaten satts samman utifrån olika gruppers 

förförståelse.  
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    När det gäller detta lärosäte är mitt material från 2012 så begränsat, att det inte är rimligt 

att dra särskilt vittgående slutsatser. Några få iakttagelser kan dock göras. 2009 fanns det i 

det aktuella lärosätets svensklärarutbildningar spår av två svensklärarkonstruktioner. Där 

urskilde jag en konstruktion som jag kallade för den demokratiska svenskläraren och som – 

i utbildningsplanen men framför allt i förväntade läranderesultat – betonade svenskämnets 

och svensklärarens demokratiska potential och uppdrag. Det ingick också i beskrivningen av 

den svensklärare som man, enligt en av de intervjuade lärarutbildarna, utbildade: 

 

Det är klart att vi har ju en institution som präglas mycket av… i svenska då… av Gunilla 

Molloy, så det är mycket [ett] erfarenhetspedagogiskt ämne, naturligtvis. [---] Och från 

Lärarhögskolan tar vi också med oss mycket, tror jag, en sorts seminarietradition, i den 

bemärkelsen […] att hur-frågan också får finnas […]. Att det inte bara är… teoretiska-

didaktiska avvägningar, utan att vi också vill jobba med frågor om hur man faktiskt ska 

undervisa. [---] Men […] det är väl fortfarande en ambition, att vara den […] 

reflekterande praktikern. [---] [O]m man tittar på andra ämnen som SO och matte, så 

finns det […] självklart stoff, som det är viktigt att kunna och lära sig. Men […] när det 

gäller svenska och svenska som andraspråk […] är […] ämneskunskaperna […] nånting 

som […] ligger närmare didaktiken, som handlar om språkutveckling. [---] Sen har man 

kanske då kurser som är mer ämnesfasta, då, som språkhistoria, danska, norska som är 

mer tydliga… […] stoffämnen, då. Och litteraturvetenskapen har väl också den 

karaktären, även om vi kanske skulle vilja önska att… att den kunde se annorlunda ut.
577

 

 

I de fåtaliga kursplanerna från 2012 saknas formuleringar som för tankarna till en sådan 

svensklärarkonstruktion. Avsaknaden av retorik kring svenskämnets demokratiuppdrag 

indikerar att det skett en positionsförflyttning inom svensklärarutbildningen vid det aktuella 

lärosätet, men det empiriska underlaget är för litet för att säkerställa en sådan slutsats. 

   För det andra fanns det i vissa svenskkursplaner 2009 tydliga spår av en konstruktion som 

jag kallade för den akademiska svenskläraren och som i förväntade läranderesultat och i 

valet av kurslitteratur tydligt positionerade sig i en akademisk diskurs, där tonvikt lades på 

vetenskaplighet, kritiskt tänkande och ämnesdjup. Inte heller denna konstruktion har jag 

återfunnit i de få svenskkursplanerna från 2012, vilket kan bero på att de kursplaner som 

analyserats gäller grundlärarprogrammet, inte ämneslärarprogrammet. Konstruktionen den 

akademiska svenskläraren förekom 2009 i kursplaner för skolår 5-9, alltså delvis för det 

som 2012 omfattas av grundlärarprogrammet, men den var ännu starkare för skolår 7-9 och 

gymnasiet. Det går inte att säga att den akademiska diskursen helt saknas, bara att den inte 

går att urskilja i de svenskkursplaner som varit tillgängliga för denna analys.  

   Så vad, om alls något, återstod? 2009 fanns det i svenskinriktningarnas namn, i kurs-

planernas namn, i vissa förväntade läranderesultat och i valet av viss kurslitteratur ett stråk 

av identitetsdiskurs. Det var – inriktningsnamn och kursplanenamn till trots – inte så starkt 

betonat att jag i lärosätets svensklärarutbildningar primärt såg konstruktionen den fler-

kulturellt inriktade svenskläraren. Därtill fanns positioneringarna i starkare, konkurrerande 

diskurser. Svenskkursplaner från 2012 som analyserats visar dock att detta stråk av 

identitetsdiskurs fortfarande går att återfinna, inte heller denna gång dominerande men 

ändock närvarande.  
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 Intervju lärarutbildare F, Stockholms universitet, november 2009. 
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Sammanfattande diskussion 
 

Det är vanskligt att utifrån ett starkt begränsat material dra långtgående slutsatser, men 

analysen av svenskkursplaner vid tre lärosäten 2012 pekar ut ett par huvudpunkter. 

   Den första punkten rör betydelsen av den styrning och de direktiv som åläggs lärosäten, 

via utbildningsreformer för skolväsendet och för akademisk utbildning, förändringar av 

lagar och regler, beslut om examenstillstånd och ekonomisk ersättning samt uppföljnings-

förfarande. Regeringens och riksdagens beslut att genomföra en lärarutbildningsreform med 

nya lärarexamina innebar, för de tre lärosätena som analyserats i detta kapitel, en 

omorganisation som omfattade flera områden, däribland utbildningslängd. Poängtalet som 

2009 varierade mellan 210 och 240 hp för svensklärarna mot yngre åldrar blev lika stort för 

alla. Ett annat resultat av omorganisationen är förskjutningen från ämne till verksamhet. 

Denna förändring var tydlig i analysen av materialet från 2012, vilket var i linje med 

propositionen, och där fanns inga skillnader mellan lärosätena; man utbildar inte längre 

svensklärare för yngre åldrar utan grundlärare för två åldersintervall. Lärosäte III hade redan 

2009 tre nivåer i sin svensklärarutbildning (förskoleklass-skolår 6, skolår 5-9 respektive 

skolår 7-9 och gymnasiet), men den organisationen byggde snarare på en tidigare 

lärarutbildning med lärare för 1-7, 4-9 respektive gymnasiet och innebar inte att lärosätet 

kunnat bibehålla sin organisationsstruktur. De krav som ställdes på lärosäten som 2010 och 

2011 måste söka examenstillstånd för lärarutbildning innebar vidare att det, om inte i förväg 

så i efterhand, ställdes krav på lärarutbildningens lärarresurs, forskning och forskningsmiljö, 

utbildningsmiljö, kursplaner, ämnesdidaktiska kapacitet, arbetssätt, examinationsformer och 

kurslitteraturlistor. Av de lärosäten som granskas i detta kapitel fick två genast examens-

tillstånd för såväl grundlärar- som ämneslärarutbildning i svenska, medan det tredje 

lärosätet måste göra en kompletterande ansökan. Oavsett om lärosätet genast beviljades 

examenstillstånd eller måste göra en ny ansökan, visar analysen av svenskkursplanerna att 

lärosätenas kursplaneförfattare läst bedömningarna och i flera avseenden tycks ha förändrat 

kursplaner i den riktning som bedömarna velat, också då detta ingalunda varit ett krav 

(eftersom examenstillstånd redan beviljats). Betydelsen av den politiska och ekonomiska 

styrningen kan, visar analysen, inte underskattas. 

   Den andra punkten rör de möjligheter som ett lärosäte har att, inom ramarna för styrning 

och direktiv, självständigt utforma en utbildning och ge den det innehåll man på lärosätet 

prioriterar. Analysen av lärosätena 2012 visar tre tänkbara scenarier. Vid Lärosäte I – där 

svensklärarutbildningarna år 2009 hade en stark profil – har en positionsförskjutning ägt 

rum, vilken förenklat uttryckt består i att man bytt ut en del kursnamn men behållit innehåll, 

förväntade läranderesultat och kurslitteratur. Lärosäte II – vars svensklärarutbildningar 2009 

närmast hörde hemma i en funktionsdiskurs – har i kursplanerna från 2012 förtydligat och 

förstärkt formuleringar på de punkter där Högskoleverkets bedömare hade invändningar, 

kanske i avsikt att bygga för framtiden, men behållit ungefär samma diskursposition som 

tidigare. Slutligen finns ett scenario, där ett lärosäte, i likhet med Lärosäte III, gör det som 

måste göras för att få examensrätt men kanske inte lyckas lika väl att formulera ett eget 
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innehåll och kanske därmed inte heller har samma möjlighet att flytta fram sina positioner 

inom ramen för styrning och direktiv. Det är frestande att se lärosätenas val att ge 

svenskämnet olika stort utrymme i grundlärarutbildningen som ett uttryck för deras vilja och 

förmåga att självständigt utforma den utbildning de vill ge. En inte alltför försiktig slutsats 

blir att lärosäten som vet vad de vill med sin utbildning och som tänker långsiktigt har och 

får större möjligheter att fatta egna beslut och utforma sin utbildning än lärosäten som inte 

vet vad de vill, som inte lyckas uppvisa en enad front utåt och som, av olika skäl, inte har 

möjlighet att tänka långsiktigt. De sistnämnda blir, indikerar analysen av materialet från 

2012, i mycket högre grad fångar i ett system. Till detta återkommer jag i nästa kapitel. 
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”What’s in a name?”  
 

 

I denna avhandling inom forskarutbildningsämnet Svenska med didaktisk inriktning ligger 

fokus på svensklärarutbildning i Sverige. Syftet är att analysera den svensklärare, eller 

rättare sagt de svensklärare, som retoriskt kan konstrueras utifrån utbildnings- och 

kursplaner i svensklärarutbildningar. Konstruktionerna och analysen bygger på empiriskt 

material som insamlades under 2009, alltså medan direktiven i lärarutbildningsreformen 

från 2001 fortfarande gällde men medan arbetet pågick att utforma den 

lärarutbildningsreform som började gälla 2011. Det handlar således om slutfasen i en 

lärarutbildning, om brytpunkten mellan en då fortfarande aktuell svensklärarutbildning och 

en nationellt men också lokalt på enskilda lärosäten väntad svensklärarutbildning, till vilken 

inga generella tillstånd att utfärda lärarexamen skulle ges. När arbetet med den nya 

lärarutbildningen påbörjades nationellt, arbetade jag fortfarande som universitetsadjunkt i 

svenska och inriktningsansvarig för svensklärarutbildningen mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. Denna förförståelse är en aspekt av de ”glasögon” genom vilka jag urskilt 

svensklärarkonstruktioner i utbildnings- och kursplaner. 

   Ur det empiriska material, som ligger till grund för analysen i denna avhandling, har jag 

urskilt sex svensklärarkonstruktioner. Jag har urskilt konstruktionerna, så till vida att de i 

högre eller lägre grad retoriskt återfinns i materialet, som består av utbildningsplaner och ett 

antal kursplaner för svensklärarutbildningar i Sverige år 2009. I detta material omfattar 

svensklärarutbildningar inriktningar som, då det handlar om grundskolans tidigare år, 

innehåller svenskkurser om mer än de 15 hp läs- och skrivutveckling som var obligatoriska i 

all lärarutbildning mot tidigare år.  Några av dessa inriktningar hade inte namn som innehöll 

ordet svenska, och omfattningen av svenskkurser i inriktningarna varierade mellan 38 och 

120 högskolepoäng. För grundskolans senare år och gymnasieskolan handlar det om 

inriktningar med svenskkurser om, vanligtvis, 90 respektive 120 högskolepoäng. De 

svensklärarkonstruktioner som urskilts är dock inte bara speglingar av medvetna eller 

omedvetna ideologier, pedagogiska visioner och val som gjorts vid olika lärosäten, utan de 

är också speglingar av vad jag som forskare sett och förmått se. I detta avseende är det 

således fråga om konstruktioner snarare än objektivt sett föreliggande profiler eller 

identiteter, och detta ligger bakom mitt val att tala om svensklärarkonstruktioner.  

   I eller bakom de aktuella konstruktionerna – den akademiska, den professionsinriktade, 

den demokratiska, den väljande och valbara, den flerkulturellt inriktade respektive den 

funktionella svenskläraren – kan olika diskurser urskiljas: akademisk diskurs, professions-

diskurs, demokratidiskurs, globaliserings- eller valfrihetsdiskurs, identitetsdiskurs och 

funktionsdiskurs. I avhandlingens andra kapitel, i samband med analysen av det empiriska 

materialet, presenteras dessa diskurser mer ingående.  

   Hur ser då relationen ut mellan diskurs och konstruktion? Analysen av det empiriska 

materialet visar att de svensklärarkonstruktioner som kan urskiljas formulerar de svensk-

lärare som lärosätena retoriskt säger sig vilja utbilda. Dessa konstruktioner har en position i 

en eller flera diskurser – diskursen ingår i konstruktionen, antingen som konstruktionens 
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kärna eller som inslag i konstruktionerna. Samtidigt visar analysen att de diskurser som 

nationellt och lokalt opererar, i samverkan med organisatoriska faktorer, påverkar vilket 

slags svensklärare som lärosäten vill, får eller måste utbilda. En konstruktion blir därför 

alltid mer än bara ett diskursivt uttryck. Hur dessa diskurser tar sig uttryck i utbildnings- 

och kursplaner för svensklärarutbildningen analyseras och diskuteras i avhandlingens andra 

kapitel.  

   I arbetet med att analysera och konstruera svensklärarkonstruktioner i och utifrån det 

empiriska materialet används en analysmetod som inspirerats av diskurs- och dokument-

analys. Från diskursanalysen har diskursteoretiska begrepp lånats och den kritiska diskurs-

analysens utgångspunkter att diskurserna måste analyseras i en kontext och att de både är 

konstituerade och konstituerande, det vill säga att de både speglar och formar/omformar 

människors sätt att se på och tala om företeelser. Från dokumentanalysen har jag lånat sättet 

att tänka kring olika nivåer i dokument. För detta arbete – som fokuserar svensklärar-

konstruktioner i utbildnings- och kursplaner – är det framför allt innehållsnivå och 

ämnesnivå som stått i fokus, men i och med att analysen av dokumenten också omfattar 

kontexten, är det viktigt att också beakta de andra nivåerna – den ideologiska nivån, 

regelnivån samt den interna respektive externa verksamhetsnivån. Vissa av dessa nivåer, till 

exempel regelnivån i form av direktiv i regeringens proposition, Högskolelagen eller 

Högskoleförordningen, är mer synliga än andra, exempelvis den interna verksamhetsnivån 

vid varje enskilt lärosäte. Det här är en annan aspekt av de ”glasögon” genom vilka jag 

urskilt svensklärarkonstruktioner i utbildnings- och kursplaner. 

   För analysen har några teoretiska utgångspunkter varit särskilt viktiga. Dit hör läroplans-

forskningen, som fått låna ut definitionen av begreppet ”läroplan” och, i överförd betydelse, 

begreppen ”läroplanskod” respektive ”determinanter”. Från läroplansforskningen kommer 

också utgångspunkten att det är nödvändigt att tala om flera läroplaner, inte bara en 

läroplan. Diskursanalysen har både fungerat som metod och som en teoretisk utgångspunkt. 

Slutligen har organisationsteoretiska resonemang kring styrning fungerat som en teoretisk 

utgångspunkt. I denna avhandling fungerar dessa teoretiska utgångspunkter som ett nät med 

vilket jag ringar in och fångar upp svensklärarkonstruktioner i det empiriska materialet. I 

avhandlingens första kapitel finns de teoretiska utgångspunkterna utförligare presenterade 

och i analyskapitlet används de som verktyg. De teoretiska utgångspunkterna är en tredje 

aspekt av de ”glasögon” genom vilka jag urskilt svensklärarkonstruktioner i utbildnings- 

och kursplaner. 

   Som jag skrev är en av den kritiska diskursanalysens utgångspunkter att diskurser formar, 

omformar och speglar sätt att tala om omvärlden. Diskurser är, i diskursanalytisk vokabulär, 

konstituerande och konstituerad. Diskurser är också föränderliga. De påverkas av tidigare 

diskurser, av förändringar i sociala förhållanden och i tänkesätt samt av individer. Att 

identitetsdiskursen är förhållandevis tydlig i svensklärarkonstruktioner under 2000-talets 

första decennium kan ha påverkats av såväl den globala rörlighet som också påverkat 

Sverige som av lokala förhållanden, lagstiftning och auktoriteter i forskning och/eller 

samhällsdebatt. Om svensklärarkonstruktionen är ett uttryck för en diskurstrend snarare än 

en medveten positionering är det sannolikt att konstruktionen kommer att genomgripande 
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förändras, då en annan diskurs vinner terräng. I den mån svensklärarkonstruktionen är ett 

uttryck för en ideologisk och diskursiv positionering, är det däremot sannolikt att 

konstruktionen kommer att kvarstå, om än i modifierad form. Min analys av utbildnings- 

och kursplaner från 2012 visar att konstruktionen den flerkulturellt inriktade svenskläraren 

vid Lärosäte I genomgått en retorisk nedtoning. Konstruktionen är inte oförändrad eller 

oföränderlig och inte retoriskt opåverkad av andra diskurser, exempelvis professions-

diskursen, som opererar inom diskursordningen svensklärarutbildning, men konstruktionen 

den flerkulturellt inriktade svenskläraren är ingalunda utraderad. Att konstruktionen kvar-

lever, om än i modifierad form, indikerar att den bör ses som ett uttryck för diskursiv 

positionering och inte som ett uttryck för en trend.  

   Inom diskursordningen svensklärare – vilket kan betraktas som en domän där diskurser 

opererar och söker uppnå dominans – går det i det empiriska material som ligger till grund 

för analysen i denna avhandling att urskilja ett antal diskurser, som inte är åtskilda utan som 

samexisterar och delvis överlappar varandra. På samma sätt samexisterar svensklärar-

konstruktioner, som kan överlappa varandra. I analyskapitlet diskuteras den i mitt empiriska 

material relativt tydliga konstruktionen den funktionella svenskläraren som ett uttryck för 

professionsdiskurs och funktionsdiskurs. Konstruktionerna är diskursiva artefakter, 

kategorier i vilka det empiriska materialet retoriskt kan insorteras mer eller mindre väl, men 

där gränserna alltid förblir öppna, trots mina försök att genom reducering och 

betydelsefixering stänga dem. Det här gör det ytterst svårt att i kvantitativa termer exakt 

ange vilka diskurser som dominerar och ännu svårare att i exakta tal beskriva dominans. 

Däremot är det möjligt att göra observationer kring de svensklärarkonstruktioner som jag 

urskiljer i mitt empiriska material. 

   Den första observation som kan göras är att svensklärarkonstruktioner är lätta att 

konstruera där de går som en röd tråd genom hela svensklärarutbildningen, i form av mål för 

lärarutbildningen, inriktnings-, kurs- och delkursnamn, innehållsbeskrivningar, förväntade 

läranderesultat och val av kurslitteratur. Där är det mängden av indikatorer eller tecken som 

pekar i en viss riktning. Mängden av sådana indikatorer eller tecken gör det rimligt att i 

några fall dra slutsatsen att svensklärarkonstruktionen är ett uttryck för lärosätets, 

lärarutbildningens och inriktningens pedagogiska vision eller enskilda kursplaneförfattares 

kompetenser och preferenser. Så tycktes vara fallet med konstruktionerna den 

professionsinriktade inriktade respektive den flerkulturellt svenskläraren. Gemensamt för 

dessa konstruktioner är att de, där de kunde urskiljas i det empiriska materialet, i många fall 

gavs så stort utrymme att de fick en nära nog hegemonisk position.  

   Konstruktionerna den professionsinriktade inriktade respektive den flerkulturellt svensk-

läraren kan båda två ses som uttryck för en pedagogisk vision. Det finns dock avgörande 

skillnader mellan dessa konstruktioner. I och med att lärarutbildning skall vara en 

akademisk professionsutbildning är vissa perspektiv lättare att hävda än andra. Dit hör den 

professionsperspektiv. Att lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning är dock 

inte ett axiom utan ett politiskt beslut från 1977, och debatten som förs, inte minst från 
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professionshåll, visar att båda delarna i konceptet diskuteras.
578

 Icke desto mindre innebär 

det politiska beslutet att såväl ”akademisk” som ”professionsutbildning” ges en 

privilegierad position. Utvärderingarna av den förnyade lärarutbildningen, liksom 

bedömningarna av ansökningarna om examenstillstånd i samband med lärarutbildnings-

reformen från 2011, visar detta. Den kritik som riktats mot lärarutbildningarna och de krav 

som ställdes på lärosäten visar att det inte är möjligt att kringgå vare sig det ena eller det 

andra perspektivet, utan lärarutbildningarna måste leva upp till såväl kraven på akademiska 

utbildningar som kraven på professionsinriktning. Att de kraven inte i alla avseenden är 

kompatibla är något som lärarutbildningarna måste hantera, så länge som det råder politisk 

enighet om lärarutbildningens status. Kravet att förena det som inte alltid är förenligt 

resulterar emellanåt i kursplaner som internt eller sinsemellan tycks tala med kluvna tungor. 

Nu påstår jag inte att de som på lärosätena företräder lärarutbildningarna, om de kunde, 

skulle vilja kringgå det akademiska eller det professionsinriktade perspektivet. De är ju ofta 

företrädare för såväl akademin som professionen. På samma sätt är det med 

lärarutbildningarnas avnämare. Även om det ibland cyniskt sägs att ”vem som helst från 

gatan” tycks duga som lärare i skolan, eller att huvudsaken är att det finns ”a warm body” i 

klassrummet, är det föga troligt att skolpolitiker eller skolledare, om de kunde, skulle avstå 

från att anställa lärare med examensbevis från lärarutbildning. Dels finns det, vill jag hävda, 

en konsensus kring och förhoppning visavi värdet av lärarutbildning som akademisk 

professionsutbildning, dels är begreppen så starkt positionerade i utbildningsdiskursen att 

både ”akademisk” och ”professionsutbildning” får funktionen av hegemonisk intervention. 

De påverkar lärarutbildningens utformning, vilket i sin tur påverkar lärarna som 

utexamineras och kommer att befinna sig i skolverksamheten, bland eleverna. 

  Det finns en påverkan också i den andra riktningen, från verksamheten och det omgivande 

samhället gentemot lärarutbildningen. Detta blir särskilt tydligt utifrån konstruktionerna den 

akademiska respektive den demokratiska svenskläraren. I det akademiska paradigmet står 

den akademiska disciplinen, de akademiska idealen och det akademiska perspektivet i 

centrum. Skolverksamheten och det omgivande samhället är inte nödvändigtvis 

ovidkommande, men det är underordnat. I det demokratiska paradigmet är det i stället den 

demokratiska värdegrunden och ansvaret att befästa och upprätthålla demokratin som är 

kärnpunkten. Ämneskunskaper, vetenskapligt-kritiskt tänkande och professionell status är i 

detta sammanhang inte ovidkommande, men det blir underordnat.  

   Den gemensamma nämnaren för konstruktionerna den akademiska, den professions-

inriktade respektive den demokratiska svenskläraren är att de alla anknyter till diskurser 

som på utbildningsdiskursarenan getts privilegierade positioner; dessa diskurser är de mest 

ärade gästerna vid det utbildningspolitiska gästabud som anordnats. Samtidigt är de inte de 

enda gästerna, utan det finns andra positioner, vilka under kortare eller längre tid får, ges 

eller tar talutrymme. I samband med analysen av konstruktionerna den väljande och valbara 

respektive den flerkulturellt inriktade svenskläraren aktualiserades hur diskurser är uttryck 

                                                 
578

 Se exempelvis Arevik, Niklas & Rudhe, Elisabeth, Lärarutbildning — bygge i förfall? Lärarnas tidning 

2012-11-15 och Mathiasson, Leif, I smyg. Chef & Ledarskap, 2009-09-30. 
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för tid och socioekonomiska eller geografiska faktorer. I den mån en diskurs är ett uttryck 

för tid är sannolikheten stor att diskursen blir en trend, vilket medför att den åtminstone för 

en period tycks försvinna, eventuellt för att senare återkomma. I den mån en diskurs enbart 

är ett uttryck för socioekonomiska eller geografiska faktorer, riskerar den att försvinna 

respektive marginaliseras till ett lokalt fenomen när de socioekonomiska faktorerna 

förändras. Diskurser är dock sällan så entydiga. 

   I avhandlingens inledning nämndes olika svenskämneskonceptioner och svenskämnes-

konstruktioner.
579

 Till de svenskämneskonceptioner som brukar nämnas hör svenska som 

bildningsämne, färdighetsämne respektive erfarenhetspedagogiskt ämne. I det empiriska 

materialet för denna avhandling är det dock inte lätt att urskilja konstruktioner som skulle 

kunna benämnas den bildade svenskläraren, den färdighetsinriktade svenskläraren eller den 

erfarenhetspedagogiska svenskläraren. Rätt sent i avhandlingsarbetet fick jag anledning att 

gå tillbaka till materialet för att se närmare på dessa potentiella svensklärarkonstruktioner, 

som jag alltså inte hade urskilt. En av de frågor som man, i den kritiska diskursanalysen, 

kan ställa till sitt material är ju också hur texten annars skulle ha kunnat se ut, vilka 

indikationer om diskursens ordning som lämnas samt vilka vidare sociokulturella processer 

texten är en del av.
580

 

   De tre nämnda svenskämneskonceptionerna som ingår i både svensklärarundervisning och 

forskning som rör skolans svenskämne, visade sig inte direkt kunna kopplas till de 

svensklärarkonstruktioner som jag urskilde i utbildnings- och kursplaner. En scanning av 

116 kursplaner i det empiriska materialet, utifrån sökorden ”bildning”, ”kanon”, 

”kulturarv”, ”färdighet” och ”erfarenhet” gav ytterst få träffar. Sökordet ”bildning” gav två 

träffar i form av en titel i litteraturlista, Thavenius Den motsägelsefulla bildningen,
581

 och en 

innehållsbeskrivning
582

. Sökorden ”kanon” och ”kulturarv” förekom ytterst sparsamt, i form 

av fem förväntade läranderesultat (studenten skall efter avslutad kurs ha ”utvecklat för-

djupade kunskaper om kulturarvets och språkets betydelse för upplevelsen av delaktighet i 

en kulturgemenskap, perspektivrikedom, inlevelseförmåga och identitet”,
583

 ” visa förmåga 

att problematisera kursens innehåll i en pågående diskussion om kanon”,
584

 kunna 

”diskutera litterära kanonfrågor”
585

, kunna ”ge uttryck för en medvetenhet om det kritiska 

ifrågasättandet av kultur- och kanonbegreppen”
586

 eller ”visa textanalytisk kompetens och 
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 Se avhandlingens första kapitel. 
580

 Se avhandlingens första kapitel. 
581

 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 
582

 Karlstads universitet, kursplan Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och gymnasie-

skolan, 30 hp (LVGBLS), fastställd 2007-05-31. 
583

 Luleå tekniska universitet, kursplan Språk- och läsutveckling ur ett helhetsperspektiv, 15 hp (S0008S), 

fastställd 2007-08-27. 
584

 Karlstads universitet, kursplan Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och gymnasie-

skolan, 30 hp (LVGBLS), fastställd 2007-05-31. 
585

 Högskolan i Halmstad, kursplan Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (31-60), 30 hp 

(SV3004/1), fastställd 2008-06-16. 
586

 Högskolan Dalarna, kursplan Litteraturvetenskap – Populärlitteratur, 7.5 hp (LI1023), fastställd 2007-11-

09. 
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kunna diskutera kanon- respektive klassikerbegreppet”
587

) samt i några titlar i kurslitteratur-

listor: Brink, Gymnasiets litterära kanon, Urval och värderingar i läromedel 1910-1945,
588

 

Brink, Kanon och kulturarv i ett föränderligt samhälle,
589

 Brink, Kanon, karaktärsfostran, 

kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna,
590

 Thavenius, ”Det kanoniska tänkandet” 

i Den motsägelsefulla bildningen,
591

 Bloom, Den västerländska kanon. Böcker för skola och 

eviga tider
592

 samt Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under1900-talet
593

. Sökningen utifrån de valda sökorden 

gav inte bara ett magert resultat; den gav också ett resultat som indikerade att förekomsten 

var tämligen lokalt isolerad. 

   Sökordet ”färdighet” gav några träffar, vid sidan av direktcitat ur Högskoleförordningens 

examensbeskrivning, och då handlade det främst om studenternas färdigheter, inte om att 

studenterna som svensklärare skall fokusera färdighetsträning; studenten skall, exempelvis, 

efter avslutad kurs ”visa sådan färdighet som fordras för att på ett relevant sätt arbeta med 

poesi i skolan”.
594

 Betydligt vanligare är det att kursplanerna anger vad studenterna skall 

kunna, vilket också är en form av färdighet, även om det i kursplanerna inte sägs att svensk-

kurserna är färdighetsträning för de blivande lärarna. 

   Några få träffar innehöll formuleringar som kan knytas till erfarenhetspedagogik, dels det 

förväntade läranderesultat som anger att studenten efter avslutad kurs skall ”visa förmåga att 

utifrån kulturanalytiska och erfarenhetspedagogiska perspektiv reflektera över och kritiskt 

förhålla sig till olika sätt att se på kultur och kulturens roll i skolan”,
595

 dels kunna ”utifrån 

observationer av elevers behov, utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen, analysera, 

planera, genomföra och utvärdera undervisning med utgångspunkt i elevens lärande”.
596

 

   En sökning blir givetvis aldrig bättre än sökorden, som sökningen bygger på, och den 

sökning som gjordes omfattade inte alla kursplaner i svensklärarutbildningarna år 2009. 

Detta oaktat är jag inte alltför djärv när jag drar slutsatsen att den retoriska positioneringen 

av bildningsideal vid denna tidpunkt inte var stark i svensklärarutbildningarna. En scanning 

av kursplaner i svensklärarutbildningarna i slutet av 1990-talet eller kring millennieskiftet 

hade troligen gett ett annat resultat och i högre grad retoriskt fokuserat bildning. En 
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 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 
588

 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 
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 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 
590

 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen LP90, 22.5 hp (HLS05B), fastställd 2008-05-27. 
591

 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 
592

 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 
593

 Högskolan i Gävle, kursplan Svenska i lärarutbildningen A, Inriktning (Senare år på grundskola och 
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scanning av kursplaner i svensklärarutbildningarna innan den danska kanondebatten
597

 hade 

måhända gett fler och andra träffar på sökorden ”kanon” och ”kulturarv”. Det är en 

positionering. Av de fem träffarna – och det är inte många, när 116 kursplaner scannas och 

varje kursplan innehåller flera mål – tar samtliga sin utgångspunkt i att kanon- och 

kulturfrågor måste diskuteras och problematiseras. Det är i sig också en positionering. 

   Så hur var det då med den färdighetsinriktade respektive den erfarenhetspedagogiskt 

inriktade svenskläraren? Varför fick jag inte fler träffar som kunde ha bidragit till att jag i 

utbildnings- och kursplaner urskilde dessa potentiella konstruktioner? Här finns flera 

tänkbara förklaringar. För det första är det möjligt att den retoriska positioneringen vid 

denna tidpunkt inte var särskilt stark för diskurser som lägger fokus på färdighetsträning 

eller erfarenhetspedagogik. Diskurser blir ibland trender, och det som är en trend kommer 

att uppfattas som passé vid ett annat tillfälle. Det här betyder dock inte att man i 

svensklärarutbildningarna vid denna tidpunkt i undervisningen betraktade vare sig 

färdighetsträning eller erfarenhetspedagogik som ovidkommande, bara att det inte gjorde 

avtryck i utbildnings- och kursplaner. För det andra är det sannolikt att aspekter som betonar 

nyttan och nödvändigheten med färdighetsträning eller med att utgå från ett 

erfarenhetspedagogiskt arbetssätt snarare skulle ha återfunnits i andra texter inom 

svensklärarutbildningarna, exempelvis i studiehandledningar eller i seminariediskussioner. 

En indikation att just erfarenhetspedagogiken sannolikt inte var död och borta i 

svensklärarutbildningarna år 2009 var att tre av de sex lärarutbildare som intervjuades för 

detta arbete, i sina beskrivningar av den lärare man ansåg sig utbilda, lyfte fram erfarenhets-

pedagogik som en av de kvaliteter man ville främja hos den svensklärare man utbildade. Det 

handlade om att, som en av de intervjuade lärarutbildarna uttryckte saken, lägga märke till 

sin agenda som lärare, bli medveten om vad man som lärare måste veta och förstå för att 

kunna möta eleverna där de befinner sig och för att som pedagog kunna ”erbjuda en rik, 

språkutvecklande lärandemiljö… och kunskapsutvecklande… med hjälp av elevers 

medierade erfarenheter”.
598

 Ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt kännetecknade den 

svensklärare som en annan av de intervjuade lärarutbildarna beskrev som svar på frågan vad 

man utbildade för slags svensklärare vid det lärosätet:  
 

Jag hoppas att det är en lärare som är villig att lära sig själv och ta in elevernas 

erfarenheter i undervisningen. [---] Att man får möjlighet att arbeta med skönlitteratur i 

skolan […]  och se att det är en oerhört viktig kunskapskälla. [---]) Att man ska […] få 

social and emotional literacy. [---]  Empati. Existentiella frågor […]. Etiska frågor, 

naturligtvis. [---] Omvärldskunskap och livsvärldskunskap. [---] Men sedan naturligtvis 

att man har en lärare som är väl orienterad och […] att man kan få reda på vad som 

engagerar just den eleven att ta de där trappstegen till liknande litteratur. 
599
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Lärarutbildarens beskrivning aktualiserar det som tidigare sagts om svensklärar-

konstruktioner; de är aldrig bara uttryck för en diskurs. Jag kommer inte åt konstruktionerna 

genom att enbart analysera en viss aspekt av svensklärarkonstruktioner, exempelvis 

diskurserna som konstruktionerna anknyter till.  

   Finns det då andra, alternativa svensklärarkonstruktioner som hade varit möjliga att 

konstruera utifrån det empiriska materialet? Det finns i några utbildnings- och, framför allt, 

kursplaner embryon till andra konstruktioner, men i det empiriska material som ligger till 

grund för denna avhandling är dessa alternativa svensklärarkonstruktioner inte så tydliga. 

Det gäller exempelvis en konstruktion som jag skulle benämna den estetiskt inriktade 

svenskläraren. Ett skäl till att denna konstruktion endast återfinns som embryo i det 

empiriska materialet från 2009 är att den propositionstext som reglerade svensklärar-

utbildningarna behandlar kulturmöten, kulturella identiteter, kulturell mångfald, 

sociokulturell kompetens och kulturerfarenheter, inte lärande genom estetiska 

uttrycksformer. Det talas visserligen om lärares uppgift att ”integrera kultur i skolan på ett 

sådant sätt att konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg i skolans vardagliga arbete 

som öppnar dörrar mellan kulturliv och skola”,
600

 och det framgår att detta varit en synpunkt 

som lämnats av myndigheter, högskolor och organisationer.
601

 I det empiriska materialet är 

det dock inte möjligt att urskilja en tydlig svensklärarkonstruktion med en sådan inriktning 

på estetiska lärprocesser, kanske för att andra diskurser – i det här fallet identitetsdiskursen 

– dominerat. Detta, plus det faktum att det i arbetet med utbildnings- och kursplaner finns 

ett element av fördröjning, från pedagogisk idé till införande av nya styrdokument, kan 

förklara varför en konstruktion som i princip fått propositionstextens välsignelse nästan tio 

år senare i utbildnings- och kursplaner inte går att urskilja annat än som ett embryo, i några 

kursplaners förväntade läranderesultat och i urval av kurslitteratur.
602

 De estetiska lär-

processernas betydelse för lärande kan icke desto mindre ha beaktats, belysts och 

problematiserats i den undervisning som getts i svensklärarutbildningarna år 2009. Det är 

till och med troligt att så varit fallet, för i propositionen från 2010 återfinns inte bara, som i 

propositionen från 2000, remissinstansernas syn på de estetiska ämnenas betydelse för 

lärande och lärarutbildningen, utan också en formulering om regeringens syn på de estetiska 

uttryckssättens egenvärde och betydelse som ”vägar till kunskap i olika ämnen”.
603

 

Grundlärarutbildningen bör inrymma praktiska och estetiska ämnen, och de blivande grund-

lärarna bör inte bara erbjudas möjlighet till fördjupning i naturorienterande ämnen och 

teknik eller samhällsorienterande ämnen, utan också ”i något eller några praktiska och 
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estetiska ämnen”.
604

 Detta illustrerar återigen det som tidigare sagts om diskursers 

konstituerade och konstituerande funktion och den betydelse det får för de 

lärarkonstruktioner som kan urskiljas i utbildnings- och kursplaner. Å ena sidan formar och 

omformar diskurserna den lärarutbildning som retoriskt och praktiskt erbjuds. Å andra sidan 

sker förskjutningar i utbildningsdiskurserna utifrån förändringar i samhället och i andra 

diskursiva praktiker. Och även om förändringarna och förskjutningarna ibland förefaller 

marginella är de en påminnelse om att diskurserna må sträva efter att ge betydelse åt tecken 

men att en fullständig tillslutning eller fixering av betydelse inte är möjlig. Detta gäller 

också de visioner eller myter som diskurserna bär upp. 

   I avhandlingens första kapitel berördes två diskurser som enligt Bergöö kännetecknat 

debatten om svenskämnet, en förfalls- och restaureringsdiskurs respektive en didaktisk 

utmaningsdiskurs. I de utbildnings- och kursplaner som ingick i det empiriska materialet var 

det föga förvånande att dessa diskurser inte gick att urskilja. I den mån de förekommer i 

dokument som rör svensklärarutbildningarna torde det vara dokument av annat slag. Den 

didaktiska utmaningsdiskursen var däremot lättare att urskilja i de intervjuer som ingår i det 

empiriska materialet. Samtliga lärarutbildare resonerade i termer av didaktiska utmaningar: i 

utbildningens innehåll och organisation, i läraruppdraget och i organisationshänseende. De 

mål och den styrning som lärarutbildningen stod inför 2009 formulerades som en didaktisk 

utmaning snarare än som ett hinder.  

   En lärarkonstruktion inrymmer i högre eller lägre grad en pedagogisk vision. I 

konstruktionerna den professionsinriktade och den funktionellt inriktade svenskläraren var 

denna pedagogiska vision tämligen praxisnära; konstruktionerna är, om än på olika sätt, att 

betrakta som en positionering för skolverksamheten och lärarprofessionen. Det är också i 

dessa konstruktioner som lärarprofessionen och lärarutbildningens avnämare, företrädda av 

lärarutbildare, kursplaneskrivare och externa ledamöter i eventuella samrådsgrupper, kan 

positionera sina traditioner, värderingar och ståndpunkter inom lärarutbildningen.   

   I några andra av de svensklärarkonstruktioner som urskildes kan jag inte i mål för 

lärarutbildningen, inriktnings-, kurs- och delkursnamn, innehållsbeskrivningar, förväntade 

läranderesultat och val av kurslitteratur urskilja en pedagogisk vision med koppling till 

skolverksamhet eller lärarprofession, men däremot en tydlig ideologisk positionering för 

vissa mål för universitetsutbildning. Så är fallet med konstruktionerna den akademiska 

respektive den demokratiska svenskläraren.  

   I Högskolelagens generella mål och i Högskoleförordningens examensbeskrivningar för 

lärarexamen finns inskrivet akademiska mål beträffande kritiskt förhållningssätt och 

kunskap på vetenskaplig nivå. Därmed ges utrymme för akademin att positionera sina 

traditioner, värderingar och ståndpunkter genom den akademiskt inriktade lärar-

konstruktionen i lärarutbildningen. Positioneringen för konstruktionen den demokratiska 

svenskläraren kan i sin tur ses som ett ställningstagande för demokratimål, det vill säga som 

en positionering för ett samhällsmål, som på grundval av politiska beslut skrivits in i 

Högskoleförordningens examensordning och skolans styrdokument. Följaktligen blir 
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konstruktionen den arena, där politiska intressen och samhällskrafter positionerar 

traditioner, värderingar och ståndpunkter. För alla tre konstruktionerna gäller att de är starka 

för att de över tid varit starka, och för att de tillåts vara starka. Det vore dock ett misstag att 

föreställa sig att de därmed också är eller kan vara oföränderliga grundvalar på vilka 

lärarutbildning vilar. 

   Alla val innebär att någonting annat väljs bort, och i fallet med konstruktionerna den 

akademiska respektive den demokratiska svenskläraren – som i mer renodlad form inte var 

frekventa i det empiriska materialet – var det relativt lätt att notera vad som retoriskt valts 

bort. Allra tydligast blev det där de två sistnämnda konstruktionerna diskursivt opererade i 

en och samma svensklärarutbildning. För det första innebar det att de retoriskt valde bort 

varandra; inga formuleringar i kursplanerna vittnade om att den andra diskursen 

överhuvudtaget opererade på samma diskursarena. För det andra innebar det att de 

förminskade betydelsen av andra diskurser och perspektiv, även om de retoriskt inte tog 

avstånd från dessa diskurser och perspektiv. Hur detta påverkade iscensättningen av den 

realiserade svensklärarutbildningen och därmed de blivande svensklärarna är en helt annan 

fråga som inte går att avgöra utifrån det empiriska materialet. Att det påverkade är däremot 

tämligen klart men också – och det är viktigt i sammanhanget – att det inte med 

nödvändighet är av ondo. Trots allt tycktes det som om de blivande svensklärarna också där 

utvecklade en starkare metamedvetenhet om sig själva som svensklärare, i och med att de 

blivande svensklärarna gavs svenskläraridentiteter att ta spjärn mot. 

   Analysen av det empiriska materialet visade att ämne, i bemärkelsen akademisk disciplin, 

potentiellt öppnade för positioneringar. Det var dock i första hand inte fråga om en 

positionering för någon av de akademiska discipliner som bygger upp skolämnet svenska 

och traditionellt utgör de två benen i svensklärarutbildningen, det vill säga litteratur-

vetenskap respektive nordiska språk eller svenska språket. Det är inte möjligt att med 

utgångspunkt från analysen av det empiriska material som ligger till grund för denna 

avhandling isolera någondera av dessa discipliner till en viss svensklärarkonstruktion. 

Litterär eller språklig vinkling är möjlig och, i högre eller lägre grad, förekommande i 

samtliga svensklärarkonstruktioner som urskilts i det empiriska materialet. I den mån en 

svensklärarkonstruktion i ett givet exempel förefaller utesluta endera litteraturvetenskap 

eller språk beror detta inte på att disciplinen är oförenlig med konstruktionen, utan det är 

rimligt att utgå från att andra skäl föreligger. När det gällde konstruktionen den flerkulturellt 

inriktade svenskläraren tycktes, exempelvis, de litteraturvetenskapliga delkurserna eller 

kurserna vid ett lärosäte inte ha samma interkulturella profil som de språkligt inriktade 

kurserna. Vid andra lärosätens svensklärarutbildningar omfattar konstruktionen den 

flerkulturellt inriktade svenskläraren också de litteraturvetenskapliga delkurserna/kurserna, 

vilket stödjer antagandet att det finns andra skäl bakom ett visst lärosätes inklusion eller 

exklusion av någon av de traditionella disciplinerna i en viss svensklärarkonstruktion. Till 

dessa skäl hör, framskymtade det i de intervjuer som gjordes med lärarutbildare vid tre 

fördjupningslärosäten, traditioner och olika synsätt. Det är möjligt att kursplaners 

positionering är resultatet av kompletterande snarare än konkurrerande synsätt (enligt 

resonemanget ”om svensklärarutbildningen i stort har en flerkulturell eller interkulturell 
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inriktning, kan det vara bra för studenterna om den här delen av utbildningen har ett annat 

fokus”). I de enskilda analysexemplen är det oftare i de litteraturvetenskapligt inriktade 

kursplaner som en avvikande positionering blir synlig, i förväntade läranderesultat eller 

urval av kurslitteratur. Analysen av utbildnings- och kursplanerna ger dock inte svar på 

frågan varför det oftare är i de litteraturvetenskapligt inriktade kurserna eller delkurserna 

som jag funnit en alternativ positionering, utan där krävs andra analysredskap och ett annat 

empiriskt material. 

   Ämne och konstruktion står också i fokus, när det gäller konstruktionerna den valbara och 

väljande respektive den funktionella svenskläraren. Den förstnämnda förekom endast i 

svensklärarutbildningar mot grundskolans senare år och, framför allt, gymnasieskolan, och 

innebar i de tydligaste exemplen att studenten retoriskt kunde välja vilka ämnen – 

akademiska discipliner eller aspekter av akademiska discipliner – som skulle ingå i 

svensklärarutbildningen: litteraturvetenskap, språkvetenskap, svenska som andraspråk, 

filmvetenskap och så vidare. Därigenom överläts retoriskt åt den blivande svenskläraren 

både att i sin utbildning inrama och avgränsa svenskämnet och att skapa sin svensklärar-

identitet. I analyskapitlet diskuteras bakgrunden till den valbarhet som kunde urskiljas.  

Läroverks- respektive seminarietraditioner, närmare presenterade i avhandlingens första 

kapitel och i analyskapitlets avsnitt om den aktuella svensklärarkonstruktionen, samt 

politiska beslut och organisatoriska faktorer kan ses som förklaringar till valbarheten inom 

vissa svensklärarutbildningar. Det förklarar dock inte varför valfrihet eller valbarhet erbjöds 

inom vissa men inte alla svensklärarutbildningar. Lärarutbildningsreformen från 2001 

innehöll en skrivning
605

 som betonade studentens möjlighet att själv påverka utformningen 

av sin lärarutbildning, och det empiriska materialet från 2009 rör lärarutbildning som styrs 

av den propositionen. Icke desto mindre var det ett stort antal lärosäten som inte erbjöd sina 

studenter någon möjlighet att, inom ramen för sin svensklärarutbildning, välja kurser eller 

profilera sig. I några utbildningsplaner nämndes studentens frihet att forma sin utbildning 

genom val av inriktningar och, där så var möjligt, av specialiseringar, men valfrihet inom 

svenskinriktningen erbjöds inte. Den vidgade tolkningen av valfrihet att utforma sin 

lärarutbildning faller dock utanför denna avhandlings ram. 

   Man kan givetvis fråga sig om valbarhet i svensklärarutbildningen är nödvändig eller 

önskvärd. Som lärarutbildare ser jag att valfrihet eller valbarhet sannolikt medför 

organisatoriska och ekonomiska konsekvenser som lärosäten, inte minst om de är små, kan 

ha svårt att hantera. Sådana överväganden kan ha bidragit till tolkningen att valbarhet inom 

svensklärarutbildningen inte var aktuell vid flertalet av de lärosäten vars utbildningar 

analyserades. Som forskare ser jag att konstruktionen den valbara och väljande 

svenskläraren kan tolkas på olika sätt. Den är antingen att betrakta som ett sätt för de läro-

säten som 2009 erbjöd valbarhet i sin svensklärarutbildning att tolka/iscensätta en statlig, 

tidsbunden utbildningsdiskurs eller som en positionering i en valfrihetsdiskurs. I analys-

kapitlet diskuteras fler tolkningsalternativ, närmare bestämt att valbarheten i svensklärar-
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utbildningen kan uppfattas som verktyg i marknadsföring eller som resultat av ekonomiska 

och andra organisatoriska överväganden (samläsning, breddat underlag att ge vissa kurser, 

kompetens inom vissa områden, etc.).  

   Ämne och konstruktion står i nära relation till varandra i konstruktionerna den väljande 

och valbara respektive den flerkulturellt inriktade svenskläraren, skrev jag. I båda 

konstruktionerna kommer själva positioneringen att få konsekvenser för utbildningens 

svenskämnesinnehåll. I den förstnämnda konstruktionen väljer den enskilda lärarstudenten 

(eller möjligtvis lärosätet, beroende på hur stor eller hur begränsad valfriheten är) vilket 

ämnesinnehåll som kommer att ingå i utbildningen. Individens – jagets – uppfattning om 

och värdering av vad som, i ett eller annat avseende, kan betecknas som nödvändigt och 

värdefullt ämnesinnehåll styr. I den senare konstruktionen kommer ämnesinnehållet att 

styras av behovet av och viljan att erkänna skilda kulturella tillhörigheter i syfte och mening 

att stödja individens – duets – identitetsarbete. Båda konstruktionerna innebär en 

positionering för individen, om ock ur skilda synvinklar, och båda påverkar svensklärar-

utbildningens ämnesinnehåll, om ock med olika grad av frihet. 

   Den sjätte konstruktionen, den som jag valde att kalla den funktionella svenskläraren, var 

den som var vanligast förekommande i mitt empiriska material men också den svåraste att 

ringa in. I analyskapitlet diskuteras konstruktionen som ett uttryck för en funktionsdiskurs, 

som inrymmer element från andra diskurser: kompetensdiskurs, identitetsdiskurs, status-

diskurs, professionsdiskurs i allmänhet och så vidare. Vilka kompetenser besitter man när 

man är svensklärare (kompetensdiskurs)? Vad ”är” man – respektive vad är man inte – när 

man är svensklärare (identitetsdiskurs)? Vilken status har man – i skolan, i samhället, i 

lärande – som svensklärare (statusdiskurs)? Vilket uppdrag, vilka egenskaper och vilken 

utbildning har man som svensklärare (professionsdiskurs i största allmänhet)? Tillsammans 

anknyter frågorna underlag till en funktionsdiskurs, där svensklärarutbildningens viktiga 

uppgift blir att, med Lindes ord, avgränsa och inrama svenskämnet. 

   Kvantitativt är, skrev jag, konstruktionen den funktionella svenskläraren den dominerande 

i det empiriska material som ligger till grund för analysen i denna avhandling. En förklaring 

till denna dominans ligger givetvis i mitt sätt att kategorisera materialet. Där jag inte har sett 

någon annan diskurs tydligt positionera sig, har jag ställt mig frågan om jag i materialet 

urskilt en funktionsdiskurs. Ofta har jag gjort det. Det bör dock sägas att denna funktions-

diskurs inte är enhetlig, vilket i och för sig kan sägas om samtliga diskurser, men det blir 

särskilt tydligt i funktionsdiskursen. I dokumenten, som är mer eller mindre reglerade och 

där det finns såväl nationell som lokal praxis som påverkar utformningen får indicier – i 

form av val av språkform och innehåll – stor betydelse: Vilka spår av andra diskurser kan 

urskiljas? Hur navigerar dokumentens författare mellan diskurser? Vad har valts? Vad tycks 

retoriskt ha valts bort?  

   I denna analys framträder två huvudlinjer i konstruktionen den funktionella svenskläraren. 

För det första finns det en linje, där konstruktionen tycks vara resultatet av en kompromiss. 

Den retoriska svensklärare som kan urskiljas i sådana fall har ingen utpräglad profil utan 

kan beskrivas som summan av vissa kompetenser och vissa uppdrag. För det andra finns det 

i det empiriska materialet en linje, där konstruktionen tycks vara resultatet av ett strategiskt 
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val. Skillnaden mellan denna retoriska svensklärare och kompromissvarianten är att den 

strategiska varianten i högre grad ger intryck av att vara ett led i en marknadsföring. Här 

tycks funktion vara det diskreta varumärket snarare än pedagogisk vision, ideologisk 

positionering eller kompromiss. En konstruktion som fungerar som ett lärosätes varumärke 

utesluter givetvis inte att konstruktionen också inrymmer en pedagogisk vision, men i det 

empiriska materialet är det inte den pedagogiska visionen som är konstruktionens mest 

påfallande drag. Funktionstänkande begränsar sig dock inte till konstruktionen den 

funktionella svenskläraren. Oavsett vilken svensklärarkonstruktion som kan urskiljas i 

utbildnings- och kursplaner i en viss svensklärarutbildning finns det anledning att anta att 

positioneringen i många fall grundar sig på en bedömning av vilka kompetenser en 

svensklärare i en viss verksamhet behöver. Svensklärarkonstruktionerna formulerar, med 

andra ord, det perspektiv som varit aktuella och den bedömning som gjorts av 

svensklärarkompetens, vilket följaktligen innebär att andra perspektiv och andra 

bedömningar inte utesluts, bara skjuts i bakgrunden eller blir mindre synliga. Det är inte 

sannolikt att samtliga kursplaner i en svensklärarutbildning och därmed den 

svensklärarkonstruktion som kan urskiljas däri  är ett resultat av tillfälligheter. Det centrala i 

konstruktionen den funktionella svenskläraren är ”att det fungerar”, det vill säga att 

examensordningens mål nås, att svenskkurserna gör det möjligt för de blivande 

svensklärarna att nå de förväntade läranderesultaten. Samtidigt finns risken, om inte 

lärarutbildningen retoriskt i utbildnings- och kursplanerna och praktiskt i den undervisning 

som iscensätts lyckas avgränsa och inrama svenskämnet, att svensklärarutbildningen 

reduceras till en lista vad de blivande svensklärarna skall kunna och göra. Att inte 

positionera svensklärarutbildningen tydligt för (eller, för den delen, mot) någonting utan 

navigera mellan olika positioneringar uttrycker också ett ställningstagande. Det är dock ett 

ställningstagande som inte är i åtnjutande av den bekvämlighet – men inte heller klavbinds 

av de förpliktelser – som det innebär att ha valt sida. 

   Därmed närmar vi oss den fråga som är rubrik för det här kapitlet: What’s in a name? 

Spelar det någon roll vad man kallar en svensklärarutbildning, vilket slags svensklärare som 

en utbildning retoriskt säger sig utbilda? Utifrån min analys blir mitt svar jakande. Oavsett 

vilken svensklärarkonstruktion som kan konstrueras utifrån det empiriska materialet torde 

det inte råda någon tvekan om att det på alla lärosäten finns en önskan att ge en 

svensklärarutbildning som – med en informants ord – är så bra och så väl förankrad i olika 

grupper som möjligt. Därvidlag finns i det empiriska materialet inga påtagliga skillnader 

mellan lärosäten. De skillnader som kan urskiljas hör i stället samman med uttolkningar av 

direktiv, traditioner, kompetenser, visioner, positioner, individer och – inte minst – 

organisatoriska förutsättningar vid olika lärosäten. Om de sex första faktorerna påverkar 

vilken svensklärarkonstruktion som är möjlig att konstruera utifrån lärosätets utbildnings-

plan för lärarutbildning och kursplaner i svensklärarutbildningen, är den sjunde faktorn av 

stor betydelse för lärosätets förmåga att implementera den svensklärarutbildning man önskar 

ge. I det arbetet finns det potentiellt två vinnare. Större lärosäten har hypotetiskt sett bättre 

möjlighet att rekrytera och tillhandahålla kompetenser inom vissa områden, ordna 

samläsningsgrupper om så skulle vara, och så vidare. Vid mindre lärosäten kan beslutsvägar 
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vara kortare, med därpå ökad möjlighet till inflytande. Det kan också vara svårare att 

utveckla eller förändra, i synnerhet om det finns någon etablerad kraft som motsätter sig 

detta.  

   Poängen är således att lärosätens storlek kan ge för- och nackdelar vid utformningen av en 

svensklärarutbildning. En granskning av vilka lärosäten som 2010 genast beviljades 

examenstillstånd för grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning i svenska visar dock att 

lärosätens storlek inte självklart innebar att examenstillstånd beviljades. Det tycks i stället 

ha varit lärosäten som prioriterat framförhållning och förmått uttrycka vad för slags lärare 

man retoriskt tänkte utbilda förefaller, som blev vinnare i ansökningsförfarandet. Det tycks 

också vara lärosäten som arbetar långsiktigt och formulerar vad de vill med sina 

svensklärarutbildningar som kan lägga grunden för att också fortsättningsvis betraktas som 

vinnare i en statligt finansierad politik för universitets- och högskoleutbildning. Slutligen 

finns det inom ramarna för statliga direktiv och lärosätets organisatoriska förutsättningar 

stora möjligheter att utforma svensklärarutbildning i enlighet med de intentioner som finns 

vid lärosätet, i lärarutbildningen, i inriktningen eller ämnet och hos de enskilda lärarna. 

   Det finns dock ytterligare ett skäl att svara jakande på frågan om det spelar roll vad ett 

lärosäte kallar sin svensklärarutbildning, vad det säger om det slags svensklärare som 

lärosätet retoriskt säger sig utbilda. Detta har berörts i analyskapitlet, där jag med 

hänvisning till Lena Manderstedts forskning noterat att studenter som i sin utbildning möter 

en tydlig svensklärarkonstruktion inte bara ges förutsättning att anamma en svensklärar-

identitet utan också – och det vill jag betona – utvecklar sin förmåga till metareflektion 

kring sin roll som svensklärare. Det här kan tyckas paradoxalt: Hur kan en tydlig 

svensklärarkonstruktion göra studenterna bättre rustade att reflektera över, förhålla sig till 

och tala om sig själva som svensklärare? Här ges i mitt empiriska material, som inte 

inkluderar kvalitativa intervjuer med studenter, inga svar, men diskursanalysen ger en 

tänkbar förklaring. I och med att det finns någonting man ”är”, finns det alltid någonting 

man ”inte är”, och mellan dessa positioneringar i diskursordningen svensklärare opererar 

diskurserna. De formar, omformar och speglar svensklärarens sätt att se på och tala om sig 

själv och omvärlden. 

  Spelar svensklärarkonstruktionerna någon roll annat än som en kuriositet? Svensklärar-

konstruktioner är uttryck för parallella, konkurrerande och samtida perspektiv inom det egna 

ämnet och försök att legitimera innehållet i svensklärarutbildningarna. De inbegriper 

ämneskonceptioner och didaktiska överväganden kring arbetsformer, bedömning och 

stoffurval. De handlar om ställningstaganden för värderingar. Därmed kan den svensklärar-

konstruktion, alternativt de svensklärarkonstruktioner, som lärarstudenter retoriskt möter i 

sin utbildning vara avgörande i en eller annan riktning. Det kan fungera förstärkande eller 

förblindande i den blivande svensklärarens ämneskonception. Det är inte den enda 

avgörande och sannolikt inte den viktigaste faktorn. Den lärarkonstruktion eller de lärar-

konstruktioner som lärarstudenter möter i den praktiska, faktiska undervisningen, både vid 

lärosätet och i den skolverksamhet som de möter i den verksamhetsförlagda utbildningen är 

viktiga. Det betyder dock inte att det som skrivs i utbildnings- och kursplaner är 

ovidkommande eller att den största tjänst som kursplaneförfattare kan göra de blivande 
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svensklärarna är att formulera så ”neutrala” kursplaner som möjligt, i akt och mening att 

inte påverka lärarstudenterna.  

   Svensklärarkonstruktioner är både vision och konstruktion. Det avgörande för lärosätenas 

lärarutbildningar, lärarutbildare, lärarstudenter och, i slutänden, för avnämarna är relationen 

mellan visionen och konstruktionen. En vision som inte bärs upp av konstruktionen riskerar 

att bli en pappersprodukt, en önskedröm som aldrig ges möjlighet att realiseras. En 

konstruktion som inte fylls av en vision riskerar att bli en administrativ produkt. 

Svensklärarkonstruktioner handlar om visioner, färdriktningar och innehåll, som måste 

formuleras, tas ut och fyllas. De handlar också om strukturer, som kan uppfattas svåra att 

påverka men som går att påverka, och som kan fungera stödjande. I hög grad handlar det om 

att finna den frihet som existerar inom strukturerna. 

   Jag ser, i ännu högre grad nu än då avhandlingsprojektet startade för snart fem år sedan, 

att det inte är möjligt för svensklärarutbildningarna och för dem som arbetar inom dessa att 

ställa sig utanför diskurserna. Det är inte heller produktivt att försöka göra det. Genom att 

medvetet röra sig på diskursarenan och förhålla sig till de konstitutionella och 

organisatoriska ramar som omger lärarutbildningen skapar sig lärosätets författare av 

utbildnings- och kursplaner frihet inom systemets ramar. På så vis kan man också bättre 

utnyttja de kompetenser och kvaliteter som man har inom lärosätets svensklärarutbildning. 

Profileringen kan också användas i marknadsföringssyfte, oavsett om det är fråga om 

rekrytering i konkurrens om studenter eller inte, för att förstärka en självbild, som svar på en 

behovs- och omvärldsanalys (vilken för svensklärarutbildning snarare är nationell, regional 

och lokal än internationell). Utformningen av en utbildning har ett signalvärde såväl utåt 

som inåt. Det kräver mer än att bara ändra kurslitteraturlistor och välja nya arbetssätt och 

examinationsformer. Vid lärarutbildningarna måste man på allvar ställa sig frågan vad för 

slags svensklärare man kan och vill utbilda samt vilka konsekvenser detta måste få för den 

utbildning man erbjuder. När det har gjorts, får dock ändringar av kurslitteratur, införandet 

av nya arbetssätt och val av alternativa examinationsformer, för då är dessa konsekvenser av 

den färdriktning som tagits ut.  

   Så – ja, det spelar roll vad man kallar sin svensklärarutbildning och vilket slags svensk-

lärare man säger sig utbilda. Det spelar roll för såväl lärarutbildare som lärarstudenter.  Det 

spelar roll för lärosätet, som tydliggör sin självbild, som bättre kan utnyttja resurser i form 

av kompetenser, forskning, nätverk etc. och som kan använda det som ett verktyg i sin 

marknadsföring. Det spelar roll för lärarstudenterna som får hjälp att utveckla en 

svenskläraridentitet genom att de får någonting att förhålla sig till – enligt principen att man 

”är” något för att det finns någonting annat som man ”inte är” – och både bättre överblick 

över svenskstudierna och hur dessa hänger samman med det framtida yrkeslivet. I 

förlängningen spelar det också roll för eleverna i grundskolan och gymnasieskolan, eftersom 

de då får svensklärare som tränats i metareflektion, som därför vet varför de gör det som de 

gör i skolans svenskundervisning och som därmed är bättre rustade att ställa rätt krav på 

eleverna, skapa förutsättningar för och tillhandahålla den undervisning som eleverna 

behöver för att nå de mål som kurs- och ämnesplaner anger för svenskämnet. 
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Summary 

 

The aim of this thesis is to analyse how the teacher of Swedish is rhetorically envisioned 

and created in curricula and syllabi. The first chapter presents the framework and contexts in 

which the teacher education programmes operate. It also presents the theoretical framework. 

In the second chapter, six patterns of envisioning and creating the teacher of Swedish are 

presented and analysed. The empirical data for these analyses are curricula and syllabi 

collected in 2009. The third chapter presents studies of Swedish at three selected 

universities for 2012. The concluding fourth chapter sums up essential points of discussion 

made in the preceding chapters. 

   Teacher education in Sweden is regulated in the Higher Education Act, the Higher 

Education Ordinance, and the Government Bill on Teacher Education. At the same time, 

universities which have been granted degree-awarding powers are free to organise teacher 

education according to their interpretation of the regulations.  

   The empirical data consists of 42 curricula and 261 syllabi from teacher education 

programmes at 22 Swedish universities. The documents include material from primary, and 

secondary school teacher training programmes, and were gathered in 2009, a pivotal year 

for the teacher education, since it was to undergo major changes over the following two 

years. A new Government Bill on Teacher Education was to be passed, and universities 

were to apply for degree-awarding powers. Six interviews were conducted with educators at 

three selected universities to obtain background information on the processes of writing 

syllabi. In addition, they were asked to describe the type of teacher being taught at their 

respective universities. 

   For the analysis of the curricula and syllabi, theories and concepts from curriculum 

studies, as well as discourse theory, and critical discourse analysis, were used. The 

curriculum studies provided definitions of key concepts. The discourse theory provided 

concepts for analyses. Legal and social frameworks were described and analysed, in order to 

understand the context in which curricula and syllabi for the teacher education programmes 

were produced.  

   In the empirical data, which forms the basis for the analysis, there are six patterns 

describing how teachers of Swedish are envisioned and created in curricula and syllabi.  

   The first pattern emphasises academic goals, critical and independent thinking, academic 

autonomy, and research. Such goals are, in fact, expected learning outcomes of higher 

education, as stated in both the Higher Education Act, and the Higher Education Ordinance. 

Consequently, these goals can be traced in the curricula, usually as quotes, and in syllabi, 

primarily in courses on academic writing and research methods. Thus, the pattern is more 

frequent in syllabi directed at secondary school teacher education programmes. 

   The second pattern focuses on professional perspectives. These perspectives are also 

expected learning outcomes. In curricula, professional perspectives are either present as 

quotes from the qualification descriptor of the Higher Education Ordinance, or in texts 
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stating the objectives of the teacher education at a certain university. In syllabi, professional 

perspectives link knowledge and the professional use thereof.  

   Democratic values are key objectives in teacher education, as also stated in the Higher 

Education Ordinance. It is fairly common to find those objectives quoted in curricula. 

However, it is less common to find learning outcomes focusing on democratic values in 

syllabi. Gender aspects, however, are quite common in syllabi for literary courses at primary 

and secondary school teacher education programmes. 

   In the Government Bill on Teacher Education of 2001, universities were urged to allow 

students choice in outlining their education. In 2009, roughly a quarter of the universities in 

this study offered trainee teachers some choice in their studies of Swedish, but the choice 

was limited by regulations and availability. No primary school teacher education 

programme offered its students any choice, due to the fact that studies of Swedish for these 

students generally only consisted of two terms. 

   The fifth pattern emphasises the concept of multiculturality, or interculturality, and proved 

to have a significant impact on the interpretation of subject matter. In literary and linguistic 

courses, the concept of multiculturality meant including literature from different parts of the 

world, and stressing the importance of including intercultural perspectives in teaching 

Swedish. 

   Finally, the sixth pattern, favouring function, can be seen as a hybrid of the others. This 

last pattern proves to be the most common in the empirical material. Its articulation varies 

considerably, but a common denominator is the need to frame the subject, since there is less 

of a given framework than in patterns relying on their connection with different discourses. 

   Discourses mark the rhetoric in curricula and syllabi, the main ones being the classical 

academic discourse, professional discourse, discourses of democracy, globalization, 

multiculturalism, individual identity and the discourse on freedom. Teaching paradigms, 

traditions, constitutional framework, and organisational considerations can also be detected. 

However, academic goals, professional perspectives, and democratic values enjoy 

privileged positions due to their close connection with officially declared objectives for 

higher education. 

   In envisioning and creating the teacher of Swedish, teacher education at individual 

universities can achieve a degree of freedom within the regulating framework. This will 

allow educators in the teacher education to make good use of their competence and 

networks. In developing their ability for meta-reflection on their profession, trainee teachers 

are more likely to develop a deliberate approach to teaching. Thus, they will be better 

prepared to create the learning environment and make the demands that will help pupils 

achieve learning objectives. 
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Material 
 
Kursplaner 

 

Göteborgs universitet,  

- Litteraturlista Svenska 1 för lärare åk 7-9 (L9SV10)/Svenska 1 för gymnasielärare 

(LGSV10), gäller fr.o.m. vt 2012 

- Litteraturlista Svenska för blivande lärare, Grundkurs, 30 hp (LSV110), gäller fr.o.m. 

ht 2009. 

- Litteraturlista Svenska för blivande lärare, Fortsättningskurs, 30 hp (LSV210), gäller 

fr.o.m. ht 2009. 

- Litteraturlista Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, Grundkurs, 30 hp 

(LSK110), gäller fr.o.m. ht 2009. 

- Litteraturlista Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, Fortsättningskurs, 30 hp 

(LSK230), gäller fr.o.m. ht 2009. 

- Litteraturlista Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, Fortsättningskurs 

(LSK230), gäller fr.o.m. vt 2012. 

- Litteraturvetenskap, Fördjupningskurs, 30 hp, fastställd 2006-11-20. 

- Språk som kommunikativ resurs, 15 hp (L3SV10), fastställd 2011-09-23. 

- Svenska 1 för lärare åk F-3, 15 hp (L3SV20), fastställd 2012-06-08. 

- Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15 hp (L6SV10), fastställd 2011-09-23. 

- Svenska 1 för lärare åk 7-9, 30 hp (L9SV10), fastställd 2011-12-19. 

- Svenska 1 för gymnasielärare, 30 hp (LGSV10), fastställd 2011-12-19. 

- Svenska 2 för lärare åk 7-9, 15 hp (L9SV20), fastställd 2012-06-28. 

- Svenska 2 för gymnasielärare, 15 hp (LGSV20), fastställd 2012-06-28. 

- Svenska för blivande lärare, Grundkurs, 30 hp (LSV110), reviderad 2009-02-18. 

- Svenska för blivande lärare, Grundkurs, 30 hp (LSV110), reviderad 2009-12-10. 

- Svenska för blivande lärare, Fortsättningskurs, 30 hp (LSV210), reviderad 2009-02-

18. 

- Svenska för blivande lärare, Specialisering 1. Fördjupningskurs, 30 hp (LSV310), 

fastställd 2007-01-19. 

- Svenska för blivande lärare, Språklig fördjupningskurs, 30 hp (LSV410), reviderad 

2009-06-18. 

- Svenska för blivande lärare, Språklig fördjupningskurs, 30 hp (SV1310), reviderad 

2009-06-18. 

- Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, Grundkurs, 30 hp (LSK110), 

reviderad 2009-02-18. 

- Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, Fortsättningskurs, 30 hp (LSK230), 

reviderad 2009-02-18.  

- Svenska språket, fördjupningskurs, 30 hp (SV1301), fastställd 2006-11-20. 

 

Högskolan i Borås,  

- Kurslitteratur Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning I, 

30 hp, fastställd 2009-01-08. 

- Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp 

(LSD011), fastställd 2008-12-02. 

- Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp 

(LSD501), fastställd 2008-08-22. 
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- Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska 

I, 30 hp (LGS011), fastställd 2009-01-08. 

- Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska 

II), 30 hp (LGS501), fastställd 2008-09-30. 

- Grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska III, 30 hp (LGS01C), 

fastställd 2008-08-19. 

- Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning I (LSD011), 30 

hp, fastställd 2008-12-02. 

- Specialisering: Svenska med didaktisk inriktning III, 30 hp (LSD112), fastställd 

2008-08-22. 

- Svenska med didaktisk inriktning, 30 hp (LSD30A), fastställd 2009-02-17. 

- Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp (LSD901), fastställd 2009-08-14. 

- Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp (LSD901), fastställd 2009-08-24 

- Svenska med didaktisk inriktning III, 30 hp (LSD002), fastställd 2009-08-19. 

- Litteratur Lärarutbildning 270 hp, inriktning SVDI (LSD011), fastställd 2009-01-08. 

 

Högskolan Dalarna,  

- Kurspaket Litteraturvetenskap I: Litteraturvetenskap – Dramatik, 7.5 hp (LI1022), 

fastställd 2007-11-09. 

- Kurspaket Litteraturvetenskap I: Litteraturvetenskap – Lyrik, 7.5 hp (LI1024), 

fastställd 2007-11-09. 

- Kurspaket Litteraturvetenskap I: Litteraturvetenskap – Barn- och ungdomslitteratur, 

7.5 hp (LI1027), fastställd 2007-11-09. 

- Kurspaket Litteraturvetenskap I: Litteraturvetenskap – Populärlitteratur, 7.5 hp 

(LI1023), fastställd 2007-11-09. 

- Kurspaket Svenska språket I: Text och tal, 7.5 hp (SV1016), fastställd 2008-01-15. 

- Kurspaket Svenska språket I: Språkstruktur, 7.5 hp (SV1006), fastställd 2007-01-09. 

- Kurspaket Svenska språket I: Språk och identitet, 7.5 hp (SV1007), fastställd 2007-

01-09. 

- Kurspaket Svenska språket I: Barns och ungdomars språkutveckling, 7.5 hp 

(SV1002), fastställd 2007-01-09. 

- Kurspaket Svenska språket I: Textanalys, 7.5 hp (SV1011), fastställd 2007-01-09. 

- Svenska språket II: Grannspråk, 7.5 hp (SV1008), fastställd 2007-01-09. 

- Svenska språket II: Språkhistoria, 7.5 hp (SV1004), fastställd 2007-01-09. 

- Svenska språket II: Stilistik och textanalys I, 7.5 hp (SV1005), fastställd 2007-01-09. 

- Svenska språket II: Uppsats, 7.5 hp (SV1009), fastställd 2007-01-09. 

- Litteraturvetenskap – Epiken från antiken till romantiken, 7.5 hp (LI1006), fastställd 

2006-10-26. 

- Litteraturvetenskap – 1800-talsepiken från realismen till symbolismen, 7.5 hp 

(LI1026), fastställd 2007-11-09. 

- Litteraturvetenskap – Epiken efter 1900, 7.5 hp (LI1025), fastställd 2007-11-09. 

- Litteraturvetenskap – Uppsats, 7.5 hp (LI1021), fastställd 2007-11-09. 

- Pedagogiskt arbete II: Språk- och lekdidaktik för förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år, 30 hp (PG2018), fastställd 2009-01-07. 

- Pedagogiskt arbete II: Svenskdidaktik för grundskolans senare år och 

gymnasieskolan, 30 hp (PG2013), fastställd 2007-02-12. 

 

Högskolan i Gävle,  
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- Svenska i lärarutbildningen A, Inriktning (Senare år på grundskolan och gymnasiet), 

30 hp (HLS19A), fastställd 2008-03-04. 

- Svenska i lärarutbildningen A, Inriktning (vfu) (Tidigare år), 30 hp (HLS22A), 

fastställd 2008-03-04. 

- Svenska i lärarutbildningen C, 30 hp (HLS10C), fastställd 2009-01-27. 

- Svenska i lärarutbildningen D, 30 hp (HLS04D), fastställd 2009-01-27. 

- Svenska i lärarutbildningen LP90, B, 22.5 hp (HLS05B), fastställd 2008-05-27. 

- Svenska i lärarutbildningen Specialisering (Tidigare och senare år), 30 hp 

(HLS21A), fastställd 2008-03-04. 

- Svenska i lärarutbildningen Specialisering (Tidigare år) B, 30 hp (HLS13B), 

fastställd 2008-06-17. 

 

Högskolan i Halmstad,  

- Språk, kommunikation, lek och lärande för undervisningsomr 

förskola/förskoleklass/fritidshem (1-30), 30 hp (SV1004/2), fastställd 2009-06-04. 

- Språk, kommunikation, lek och lärande för undervisningsomr 

förskola/förskoleklass/fritidshem (31-60), 30 hp (SV3003/2), fastställd 2009-10-06. 

- Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (1-30), 30 hp (SV1003/2), fastställd 

2008-11-17. 

- Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (31-60), 30 hp (3004/1), fastställd 

2008-06-10. 

- Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (61-90), 30 hp (SV5003), fastställd 

2008-11-17. 

- Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare, 30 hp, avancerad nivå (SV7001/3), 

fastställd 2007-06-26. 
 

Högskolan i Jönköping,  

- Kurslitteratur Läs-, skriv- och matematiklärande, 30 hp. Ht 2009, reviderad 2009-05-

25. 

- Kurslitteratur Svenska för tidiga skolår, 30 hp. Vt 2009, reviderad 2008-12-09. 

- Kurslitteratur Svenska språket och litteraturen 1-31 hp. Vt 2009. 

- Kurslitteratur Svenska språket och litteraturen, 31-60 hp. Ht 2009, reviderad 2009-

06-09. 

- Läs-, skriv- och matematiklärande, 30 hp (LLMB17), reviderad 2009-05-25. 

- Svenska för tidiga skolår, 30 hp (LSTA18), reviderad 2008-12-09. 

- Svenska språket och litteraturen, 1-30 högskolepoäng, 30 hp (LSVA18), fastställd 

2008-01-04. 

- Svenska språket och litteraturen, 31-60 högskolepoäng, 30 hp (LSVB17), reviderad 

2009-06-09. 

 

Högskolan i Kalmar, 

- Barnet, språket och miljön i förskola och förskoleklass 1-30 högskolepoäng, 30 hp 

(BM100L), fastställd 2008-12-18. 

- Barnet, språket och miljön i förskola och förskoleklass 31-60 högskolepoäng, 30 hp 

(BM200L), fastställd 2008-12-18. 

- Svenska för grundskolans tidigare år I, 30 hp (SV105L), fastställd 2008-09-18. 

- Svenska för grundskolans tidigare år II, 30 hp (SV205L), reviderad 2008-10-29. 

- Svenska för grundskolans tidigare år, 30 hp (SV106L), fastställd 2009-03-19. 
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- Svenska, grundskolans senare år I 1-30 högskolepoäng, 30 hp (SV101L), fastställd 

2009-01-29. 

- Svenska och matematik för barn 1-30 högskolepoäng, 30 hp (SM100L), fastställd 

2007-11-20. 

- Svenska och matematik för barn 31-60 högskolepoäng, 30 hp (SM200L), reviderad 

2008-06-24. 

- Svenska – språkets redskap 1-30 högskolepoäng, 30 hp (SV100L), fastställd 2007-

11-20. 

- Svenska – Språkets redskap II 31-60 högskolepoäng, 30 hp (SV201L), fastställd 

2007-03-21. 

- Svenska – språkets redskap III 61-90 högskolepoäng, 30 hp (SV300L), fastställd 

2007-11-20. 

- Svenska – Språkets redskap IV 91-120 högskolepoäng, 30 hp (SV500L), fastställd 

2007-03-21. 

 

Högskolan Kristianstad, 

- Litteraturlista Svenska II, 30 hp (ISV21L), fastställd 2009-04-16. 

- Lärande genom tematiska arbetsformer – språk och skapande I, 30 hp (ISS12L), 

fastställd 2008-12-15. 

- Lärande genom tematiska arbetsformer – språk och skapande II, 30 hp (ISS22L), 

fastställd 2009-06-15. 

- Svenska I, 30 hp (ISV11L), fastställd 2008-12-15. 

- Svenska II, 30 hp (ISV21L), fastställd 2009-04-16. 

- Svenska III, 30 hp (SSV30L), fastställd 2007-09-24. 

- Svenska III, 30 hp (SSV60L), fastställd 2007-09-24. 

- Svenska III, 30 hp (SSV61L), fastställd 2007-09-24. 

- Svenska III, 30 hp (SSV61L), fastställd 2009-04-16. 

- Svenska IV, 30 hp (SSV71L), fastställd 2008-12-15. 

 

Högskolan Skövde,  

- Bilaga till Svenska för blivande lärare med inriktning mot tidiga åldrar A22 – 

Kurslitteratur och övriga läromedel. Gäller från och med 2009-07-01. 

- Svenska för blivande lärare med inriktning mot tidiga åldrar A22, 30 hp (SV222G), 

fastställd 2009-04-17. 

 

Högskolan Väst,  

- Barnet i matematikens och skriftspråkets värld, 15 hp (BMA101), reviderad 2008-

12-15. 

- Barns skriftspråksutveckling I, 15 hp (BSA200), reviderad 2008-05-21. 

- Lärande och undervisning i fritidshem, förskoleklass och grundskolans tidigare år, 

30 hp (LUB300), reviderad 2009-06-23. 

- Skriftspråk och matematik i förskoleklass och grundskolans tidigare år, 30 hp 

(SMB300), reviderad 2009-06-23. 

- Svenska för lärare: Den västerländska skönlitteraturen fram till år 1800, 10.5 hp 

(SLA105), fastställd 2007-03-07. 

- Svenska för lärare: Examensarbete, 15 hp (SEC500), reviderad 2009-03-19. 

- Svenska för lärare: Introduktion till danska och norska, 7.5 hp (SIC510), fastställd 

2007-03-07. 
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- Svenska för lärare: Seminarieserie I, 4.5 hp (SLA160), fastställd 2007-03-07. 

- Svenska för lärare: Seminarieserie II, 3 hp (SLB315), fastställd 2004-04-14. 

- Svenska för lärare: Språkets bruk och struktur, 15 hp (SSA150), fastställd 2007-03-

07. 

- Svenska för lärare: Textproduktion, textanalys och textbedömning, 7.5 hp (SLB325), 

fastställd 2007-03-07. 

- Svenska för lärare: Uppsats och språkvetenskaplig metod, 15 hp (SLC510), 

reviderad 2009-03-20. 

- Svenska för lärare: Vidgat litteraturbegrepp, 4.5 hp (SLB371), fastställd 2007-03-

07. 

- Svenska för lärare: Yngre litteratur samt ungdomslitteratur, 15 hp (SYB300), fast-

ställd 2007-03-07. 

 

Karlstads universitet,  

- Litteraturlista Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år samt 

gymnasieskolan (SIGAF1/S3GALS), (hämtad 2009-06-16). 

- Litteraturlista Svenska och matematik i samspel, delkurs 1, ht 2008. 

- Litteraturlista Svenskämnet, dess villkor och förutsättningar (S3GALS). Gäller 

fr.o.m. ht 2007. 

- Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 30 hp 

(LVGBLS), fastställd 2007-05-31. 

- Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 30 hp 

(S3GALS), reviderad 2008-02-19. 

- Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 30 hp 

(S3GCL3), fastställd 2007-05-31. 

- Svenska och matematik i samspel, 30 hp (S3GALM), fastställd 2007-06-18. 

- Svenska och matematik i samspel för blivande lärare inom grundskolans tidigare år, 

30 hp (LPGBLS), fastställd 2007-06-18. 

 

Linköpings universitet, 

- Inriktning Grundläggande färdigheter, Barns utveckling och lärande i läsning, 

skrivning och matematik (1-15 hp), 15 hp (9GF211), fastställd 2008-04-29. 

- Inriktning Grundläggande färdigheter, Barns språk- och begreppsutveckling med 

avseende på läsning, skrivning och matematik (16-30 hp), 15 hp (9GF221), fastställd 

2008-04-29. 

- Inriktning Grundläggande färdigheter, Den fortsatta skriftspråkliga och matematiska 

utvecklingen (46-60 hp), 15 hp (9GF241), fastställd 2008-04-29. 

- Inriktning Svenska, Barns och ungdomars språk (1-15 hp), 15 hp (9SV211), 

fastställd 2008-05-27. 

- Inriktning Svenska, Barns och ungdomars språk (1-15 hp), 15 hp (9SV311), 

fastställd 2009-05-07. 

- Inriktning Svenska, Litteratur och skola (16-30 hp), 15 hp (9SV221), fastställd 2008-

05-27. 

- Inriktning Svenska, Litteratur och skola (16-30 hp), 15 hp (9SV321), fastställd  

2009-05-07. 

- Inriktning Svenska, Språkbeskrivning (31-45 hp), 15 hp (9SV231), fastställd 2008-

09-05. 
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- Inriktning Svenska, Språkbeskrivning (31-45 hp), 15 hp (9SV331), fastställd 2009-

05-07. 

- Inriktning Svenska, Svenskämnet i teori och praktik (46-60 hp), 15 hp (9SV241), 

fastställd 2008-09-05. 

- Inriktning Svenska, Svenskämnet i teori och praktik (46-60 hp), 15 hp (9SV341), 

fastställd 2009-05-07. 

- Inriktning Svenska, Svenskämnets villkor och förutsättningar (31-45 p), 15 hp 

(LISVB1), fastställd 2004-11-23. 

- Litteraturlista Grundläggande färdigheter i svenska och matematik, Kurs 4. Elevens 

fortsatta skriftspråkliga och matematiska utveckling, 15 hp (46-60 hp), gäller 

2008/2009. 

- Litteraturlista 9SV241/LISVB1 Svenskämnet i teori och praktik/Svenskämnets 

villkor och förutsättningar, vårterminen 2009.  

- Specialisering Svenska, Examensarbete inom Svenska, forskningskonsumtion (76-

90/106-120 hp), 15 hp (9SVA31), fastställd 2010-03-04. 

- Specialisering Svenska, Examensarbete inom Svenska, forskningsproduktion (76-

90/106-120 hp), 15 hp (9SVA61), fastställd 2010-03-04. 

- Specialisering Svenska, Litteraturvetenskap (76-90 hp), 15 hp (9SVA21), fastställd 

2010-03-04. 

- Specialisering Svenska, Litteraturvetenskap (76-90 hp), 15 hp (9SVA71), fastställd 

2010-03-04. 

- Specialisering Svenska, Litteraturvetenskap (91-105 hp), 15 hp (9SVA41), fastställd 

2010-10-23. 

- Specialisering Svenska, Svenska (61-75 hp), 15 hp (9SVA81), fastställd 2010-03-04. 

- Specialisering Svenska, Svenska språket (61-75 hp), 15 hp (9SVA11), fastställd 

2010-03-04. 

- Specialisering Svenska, Svenska språket (106-120 hp), 15 hp (9SVA51), fastställd 

2010-03-04. 

 

Luleå tekniska universitet,  

- Barnlitteratur och barnkultur, 15 hp (S0006S), fastställd 2007-04-27. 

- Barnlitteratur och barnkultur, 15 hp (S0006S), fastställd 2009-03-12. 

- Barns och ungdomars språkliga och litterära utveckling, 30 hp (S0013S), fastställd 

2007-08-27. 

- Det vidgade textbegreppet, 30 hp (S0014S), fastställd 2007-11-01. 

- Grundläggande skriftspråksinlärning, 15 hp (S0005S), fastställd 2007-04-27. 

- Grundläggande skriftspråksinlärning, 15 hp (S0005S), fastställd 2009-03-12. 

- Lärarens språkliga och didaktiska verktyg, 30 hp (S0012S), fastställd 2007-04-27. 

- Lärarens språkliga och didaktiska verktyg, 30 hp (S0012S), fastställd 2009-03-12. 

- Lärarens språkliga och didaktiska verktyg, 30 hp (S0012S), fastställd 2009-11-20. 

- Läs- och skrivutveckling, 15 hp (S0007S), fastställd 2007-08-27. 

- Läs- och skrivutveckling, 15 hp (S0007S), fastställd 2009-03-12. 

- Språk och litteratur i världen, 30 hp (S7002S), fastställd 2008-02-22. 

- Språk- och läsutveckling ur ett helhetsperspektiv, 15 hp (S0008S), fastställd 2007-08-

27. 
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Malmö högskola, 

- Analys och dokumentation av språkutveckling, 15 hp (SM130S), fastställd 2007-03-

28. 

- Analys och dokumentation av språkutveckling, 15 hp (SM130S), version 1.1, 

fastställd 2009-01-19. 

- Att bli lärare, 15 hp (LL110G), version 1.1, fastställd 2008-05-06. 

- Att vara lärare, 15 hp (LL110G), version 1.2, fastställd 2009-03-30. 

- Barns språkanvändning och språkutveckling, 15 hp (SM140T), version 1.1, fastställd 

2008-11-13. 

- Barns språkanvändning och språkutveckling, 15 hp (SM140T), version 1.2, fastställd 

2009-01-19. 

- Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp (SM130T), 

fastställd 2007-03-28. 

- Barns textvärldar, 15 hp (SM120T), version 1.2, fastställd 2008-11-13. 

- Barns textvärldar, 15 hp (SM120T), version 1.3, fastställd 2009-01-19. 

- Berättande utan gräns, 15 hp (SM620S), fastställd 2007-10-02. 

- Berättande utan gräns, 15 hp (SM620S), version 1.1, fastställd 2009-01-19. 

- Examensarbete, 15 hp (LL610G), version 1.1, fastställd 2009-02-10. 

- Globalt berättande, 15 hp (SM150T), version 1.1, fastställd 2009-01-19. 

- Kultur, identitet och samhälle, 15 hp (SM610G), fastställd 2007-10-02. 

- Kultur, identitet och samhälle, 15 hp (SM610G), version 1.1, fastställd 2009-01-19. 

- Moderna texter i en föränderlig värld, 15 hp (SM150S), version 1.1, fastställd 2008-

05-23. 

- Moderna texter i en föränderlig värld, 15 hp (SM150S), version 1.2, fastställd 2009-

06-15. 

- Perspektiv på texter från olika tider, projektarbete, 15 hp (SM660S), fastställd 2007-

11-14. 

- Språk och samhälle i förändring, 15 hp (SM640G), version 1.2, fastställd 2009-01-

19. 

- Språk, socialisation och lärande, 15 hp (SM110G), version 1.2, fastställd 2008-11-

12. 

- Språkutvecklande läroprocesser, 15 hp (SM140S), version 1.2, fastställd 2008-11-

13. 

- Svenska och lärande: Att analysera, bedöma och stödja språkutveckling, 15 hp 

(SL203C), fastställd 2012-02-07. 

- Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 

15 hp (SL223B), fastställd 2011-09-16. 

- Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv 

15 hp (SL232B), fastställd 2011-09-16. 

- Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och 

andraspråksperspektiv, 15 hp (SL221B), fastställd 2011-09-23. 

- Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och 

andraspråksperspektiv 15 hp (SL231B), fastställd 2011-05-30. 

- Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen skola, 15 hp (SL721B), 

fastställd 2011-09-16.  

- Svenska och lärande: Språk och text i en kulturellt heterogen skola, 15 hp (SL731B), 

fastställd 2011-10-28. 
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- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser, dokumentation och 

bedömning, 15 hp (SL222B), fastställd 2011-09-16. 

- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser, dokumentation och 

bedömning (SL233B), 15 hp, fastställd 2011-09-16.  

- Svenska och lärande: Språk, utveckling och lärande, 15 hp (SL201C), fastställd 

2011-06-11. 

- Svenska och lärande: Ungdomars textvärldar, 15 hp (SL202C), fastställd 2011-06-

16. 

- Språk, socialisation och lärande, 15 hp (SM110G), version 1.2, fastställd 2008-11-

12. 

- Text och representation, 15 hp (SM650S), fastställd 2007-11-14. 

- Ungas textvärldar, 15 hp (SM120S), version 1.3, fastställd 2008-11-13. 

- Ungas textvärldar, 15 hp (SM120S), version 1.4, fastställd 2009-01-19. 

- Äldre texter i nutida belysning, 15 hp (SM630S), fastställd 2007-11-14. 

 

Mittuniversitetet, 

- Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp 

(LI007A), fastställd 2008-11-05. 

- Litteraturvetenskap GR (A), Inriktning språk och kultur: Barn och ungdomslitteratur, 

19.5 hp (LI010G), reviderad 2008-12-11. 

- Litteraturvetenskap GR (A), Inriktning Svenska, 30 hp (LI007G), reviderad 2008-12-

11. 

- Litteraturvetenskap HR (B), 30 hp (LI011G), reviderad 2008-03-19. 

- Svenska språket GR (A), Inriktning språk och kultur: Svenska språket, 19.5 hp 

(SV012G), reviderad 2008-12-11. 

- Svenska språket GR (A), Inriktning Svenska, 30 hp (SV010G), reviderad 2008-12-11. 

 

Mälardalens högskola,  

- Antik och medeltid, 7.5 hp (HLI152), fastställd 2007-10-23. 

- Kursblock 1 Språk och språkutveckling: Att lära sig tala, läsa och skriva, 12 hp 

(HSV110), fastställd 2007-11-02. 

- Kursblock 1 Språk och språkutveckling: Introduktion till barnlitteratur och 

barnkultur, 4.5 hp (HLI108), fastställd 2007-10-11. 

- Kursblock 1 Språk och språkutveckling: Engelska för tidigarelärare 1, Grammatik 

och språktillämpning, 7.5 hp (HEN108), reviderad 2007-08-14. 

- Kursblock 1 Språk och språkutveckling: Språkutvecklingdidaktik 1, 6 hp (HOA100), 

fastställd 2007-08-31. 

- Kursblock 2 Språk och språkutveckling: Barnlitteraturens historia, 4.5 hp (HLI107), 

fastställd 2007-10-11. 

- Kursblock 2 Språk och språkutveckling: Engelska för tidigarelärare 2, 6 hp 

(HEN109), reviderad 2007-08-14. 

- Kursblock 2 Språk och språkutveckling: Läs- och skrivprogression, 4.5 hp 

(HSV210), fastställd 2007-11-02. 

- Kursblock 2 Språk och språkutveckling: Språkutvecklingsdidaktik 2, 9 hp (HOA101), 

fastställd 2007-08-31. 

- Kursblock 3 Specialisering avancerad nivå: Tvåspråkighet, 7.5 hp (HSV405), 

fastställd 2008-02-29. 

- Lyrik och drama, 7.5 hp (HLI162), reviderad 2008-08-01. 
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- Renässans, barock och klassicism, 7.5 hp (HLI153), reviderad 2008-08-01. 

- Roman och novell 7.5 hp (HLI163), fastställd 2007-10-23. 

- Språkfärdighet, 10.5 hp (HSV112), fastställd 2007-11-02. 

- Språk och dialekter i Norden 7.5 hp (HSV402), fastställd 2008-03-03. 

- Språksociologi med uppsats 7.5 hp (HSV216), reviderad 2008-08-01. 

- Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (HSV114), fastställd 2007-11-02. 

- Svenska språkets struktur, 4.5 hp (HSV113), fastställd 2007-11-02. 

- Svenskämnets didaktik 1 b, 7.5 hp (HSV122), reviderad 2008-08-01. 

- Svenskämnets didaktik 2, 7.5 hp (HSV214), fastställd 2007-11-02. 

- Upplysning och romantik, 7.5 hp (HLI154), reviderad 2008-08-01. 

 

Stockholms universitet,  

- kurslitteratur US103G - Svenska för grundlärare i förskoleklass – grundskolan 

årskurs 1-3, I, 15 hp, daterad 2012-06-12. 

- kurslitteratur US106G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp, 

daterad 2012-02-15. 

- kurslitteratur US203G - Svenska för grundlärare i förskoleklass - årskurs 3, II, 15 hp, 

daterad 2012-06-12. 

- kurslitteratur US203G Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II, 

fastställd 2012-05-09. 

- Språk och lärande, 15 hp (US101P), fastställd 2008-06-26. 

- Svenska för grundlärare i förskoleklass - grundskolan årskurs 1-3, I, 15 hp 

(US103G), fastställd 2011-12-21. 

- Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp (US106G), fastställd 

2011-12-21. 

- Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II, 15 hp (US203G), fastställd 

2012-05-09. 

- Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår F-6, 30 hp (US106P), 

fastställd 2008-12-19. 

- Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II skolår F-6, 30 hp (US206P), 

fastställd 2009-06-17. 

- Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I skolår 5-9 samt skolår 7-9 

och gymnasieskolan, 30 hp (US108P), fastställd 2008-12-19. 

- Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 

och gymnasieskolan, 30 hp (US208P), fastställd 2009-06-03. 

- Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola III, skolår 5-9 samt skolår 7-9 

och gymnasieskolan, 30 hp (US310P), fastställd 2009-10-21. 

- Svenska i mångfaldens skola IV, med litterär inriktning, skolår 5-9, 15 hp (LVL408), 

fastställd 2010-08-23. 

- Svenska i mångfaldens skola IV, med litterär inriktning, skolår 7-9 samt gymnasiet, 

15 hp (LVL418), fastställd 2010-08-23. 

- Självständigt arbete i Svenska i mångfaldens skola med litterär inriktning, 15 hp 

(LVL428), fastställd 2010-08-23. 
 

Södertörns högskola,  

- Kurslitteratur Litteracitet i språk och matematik, 30 hp (1135ÖV), beslutsdatum 

2009-05-27. 
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- Kurslitteratur Språk och litteratur för blivande svensklärare C – specialisering 

(1143ÖV), beslutsdatum 2009-02-20. 

- Litteracitet i språk och matematik, 30 hp (1135ÖV), fastställd 2008-10-10. 

- Natur, språk och kultur A, 30 hp (1121ÖV), fastställd 2008-04-23. 

- Natur, språk och kultur B, 30 hp (1177ÖV), fastställd 2009-04-07. 

- Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp (1176ÖV), fastställd 2009-04-07. 

- Språk och litteratur för blivande svensklärare A, 30 hp (1028ÖV), fastställd 2007-

11-14. 

- Språk och litteratur för blivande svensklärare B, 30 hp (1112ÖV), fastställd 2008-

02-20. 

- Språk och litteratur för blivande svensklärare C – specialisering, 30 hp (1143ÖV), 

fastställd 2009-02-25. 

- Språk och litteratur för blivande svensklärare – fördjupande specialisering med 

examensarbete 30 hp (1094ÖV), fastställd 2007-10-24. 

 

Umeå universitet, 

- Barns tal-, skriv- och läsinlärning I, 7.5 hp (6LÄ006), fastställd 2006-10-18. 

- Barns tal-, skriv- och läsinlärning II, 15 hp (6LÄ007), fastställd 2006-10-18. 

- Svenska 1. Uppväxtvillkor i språk och litteratur I, 15 hp (6SV001), fastställd 200x-

xx-xx. Datum saknas. 

- Svenska 2 Uppväxtvillkor i språk och litteratur II, 15 hp (6SV002), fastställd 200x-

xx-xx. Datum saknas. 

- Svenska 3 Barn och ungdomars läsning och skrivande, 30 hp (6SV003), fastställd 

200x-xx-xx. Datum saknas. 

- Svenska IV, 30 hp (6LÄ005), reviderad 2008-01-18. 

- Svenska 5, Språk och litteratur i samhälle och värld. Programmet för 

lärarutbildning. 90-120 hp, 30 hp (6SV004), fastställd 2007-xx-xx. Datum saknas. 

 

Uppsala universitet,  

- Didaktiska perspektiv på språk och matematik i tidiga skolår, 30 hp (4DI046), 

fastställd 2009-03-17. 

- Kurslitteratur 4DI028 Språk och matematik i tidiga skolår B, fastställd 2009-04-24. 

- Språk och matematik i tidiga skolår A, 30 hp (4DI029), beslutad 2007-03-20. 

- Språk och matematik i tidiga skolår B, 30 hp (4DI028), inrättad 2007-03-20. 

- Språk och matematik i tidiga skolår C, 30 hp (4DI018), inrättad 2009-03-17. 

- Svenska 1, 30 hp (5SV077), beslutad 2007-03-20. 

- Svenska 2, 30 hp (5SV097), reviderad 2007-03-20. 

- Svenska 4, 30 hp (5SV104), inrättad 2007-03-20. 

- Svenska 4, litterär inriktning (5LV302), reviderad 2007-03-20. 

- Svenska 4 litterär inriktning (5LV302), beslutad 2007-03-20. 

- Svenska 4 språklig inriktning (5SV105), inrättad 2007-03-20. 

- Vidgat språkbegrepp, 7.5 hp (6ES015), fastställd 2006-12-04. 

 

Växjö universitet,  

- Fördjupningskurs i svenska med didaktisk inriktning, 7.5 hp, (SV4114), beslutsdatum 

2007-01-09. 

- Inriktning svenska för grundskolan, 90 hp (GL1101), beslutsdatum 2007-12-13. 
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- Inriktning Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan I, 60 hp 

(GI1101), beslutsdatum 2007-12-12. 

- Inriktning Svenska för grundskolans senare år och för gymnasieskolan II, 30 hp 

(GI1103), beslutsdatum 2007-01-09. 

- Inriktning Svenska för gymnasieskolan III, 30 hp (GI1104), beslutsdatum 2007-01-

09. 

- Inriktning svenska och engelska för skolans tidigare år I, 30 hp (GI1811), besluts-

datum 2007-12-12. 

- Inriktning svenska och engelska för skolans tidigare år II, 30 hp (GI1841), besluts-

datum 2009-06-01. 

- Inriktning svenska och matematik för skolans tidigare år, 60 hp (GI1121), besluts-

datum 2008-12-03. 

- Läs-, skriv- och matematikinlärning – specialisering för verksamhet i grundskolans 

tidiga år, 30 hp (GU7411), beslutsdatum 2009-03-16. 

- Svenska för de mellersta skolåren, 30 hp (GU1102), beslutsdatum 2007-01-09.  

- Svenska för de tidiga åren, 30 hp (GU1101), beslutsdatum 2008-02-13.  

- Svenska för gymnasieskolan, 30 hp (GL1104), beslutsdatum 2007-01-09.  

- Svenska och engelska för skolans tidigare år, 60 hp (GI1821), beslutsdatum 2007-

12-13. 

- Svenska och matematik för skolans tidigare år, 60 hp (SV2901), beslutsdatum 2008-

02-13. 

 

Örebro universitet,  

- Svenska för lärare, inledande kurs, tidigare år, 30 hp (SV1012), reviderad 2008-09-

25. 

- Svenska för lärare, avslutande kurs, tidigare år, 30 hp (SV2008), reviderad 2009-03-

26. 

- Svenska för lärare, inledande kurs, senare år/gymnasiet, 30 hp (SV1013), reviderad 

2007-09-17. 

- Svenska för lärare, fortsättningskurs, senare år/gymnasiet, 30 hp (SV2009), 

reviderad 2009-03-26. 

- Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, 30 hp (SV2010), 

grundnivå, reviderad 2009-03-26. 

- Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, 30 hp (SV4012), 

avancerad nivå, reviderad 2009-03-26. 

- Svenska för lärare, fortsättningskurs II, gymnasiet, 30 hp (SV2011), reviderad 2007-

09-17.  

 

Utbildningsplaner 

 

Göteborgs universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet 180-330 hp, dnr. G217 

2648/07, reviderad 2008-06-23. 

 

Göteborgs universitet, Utbildningsplan för grundlärarprogrammet 180-240 hp, dnr G 

2011/338, fastställd 2011-12-21. 
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      Bilaga 

 
Intervjuguide 

 

Om informanten:  
 

Akademisk titel?  

Arbetsuppgifter inom svensklärarutbildningen?  

Hur kommer det sig att informanten kommit att bli inblandad i kursplaneskrivning?  

  

Om kursplaneskrivning:  
 

Berätta hur det vanligtvis går till då en kursplan inom svensklärarutbildningen kommer till.  

- Hur går det till att bli inblandad i kursplaneskrivning - frivillig basis, utsedd, särskilda 

krav (akademiska och/eller professionserfarenhetsmässiga)?  

- Hur många brukar vara inblandade i skrivningen av en kursplan? 

- I vilka situationer brukar nya kursplaner uppstå?  

- I vilka situationer brukar revideringar göras?  

- I det fall kursplanen är uppdelad i moment - vad/vem/vilka bestämmer hur 

poängfördelningen mellan momenten ser ut?  

- Hur går det till när kursplanens innehåll bestäms?  

- Hur går det till när kursplanens  innehåll skall formuleras?  

- Vem föreslår formuleringar/formulerar? Utifrån vad?  

- Finns det några särskilda hjälpmedel som används när kursplaner skall skrivas eller 

revideras? (Kursplaneskrivningsguider att följa? Vem har satt samman dessa? Vem har 

distribuerat dessa? Vem har talat om att dessa kursplaneskrivningsguider skall följas? 

Referensmaterial (exempelvis Högskoleförordningens examensbeskrivning, 

”Bolognamallar” eller skolans kursplaner i svenska)? Vilka? Hur används dessa? 

 

Om kursplaner och svensklärarkonstruktion: 

 

Vad för slags svensklärare anser informanten att man utbildar? 

 








