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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursiv textanalys undersöka hur utbildningen 

Svenska: språk, kultur och litteratur för lärare 120 hp, på Högskolan i Halmstad, korrespon-

derar med den tilltänkta undervisningen i svenska A och B på gymnasiet utifrån de utbild-

ningsreglerande texterna. För denna studie undersöks även vad det är för kunskap som lyfts 

fram som eftersträvansvärd i respektive nivås utbildningsreglerande texter. 

 

Teoretisk utgångspunkt är diskursteori och metoden som används är en diskursiv brukstext-

analys med komparativt inslag. Inom diskursteorin finns olika riktningar, och för denna 

uppsats används den anglosaxiska grenen av diskursteori och -analys. Inom denna metod 

finns vissa centrala begrepp. I denna studie har ekvivalenskedja, nodalpunkt, tecken, tillslut-

ning och diskurs varit särskilt viktiga. En del av analysen syftar till att hitta eventuella hål och 

motsättningar i de utbildningsreglerande texterna. 

 

Resultatet visade att korrespondensen mellan nivåerna var god på många punkter. Den 

tilltänkta svenskläraren får genom utbildningen kompetens att lära ut och hjälpa eleven att nå 

de mål som ämnesplan och kursplanerna i svenska A och B ger uttryck för. På ett plan var 

korrespondensen dock särskilt svag och resultatet visade att utbildningen för svensklärare på 

Högskolan i Halmstad inte tillgodoser kunskap i att individanpassa undervisning. Detta är en 

viktig och utmärkande del i de utbildningsreglerande texterna för gymnasiet. Den efter-

strävansvärda kunskapen på respektive utbildningsnivå visade sig vara likartad. Kunskapssy-

nen gav uttryck för ett dynamiskt kunskapsbegrepp. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: diskursanalys, kursplan, svenskämnet, gymnasiet, högskolan, kunskapssyn, 

korrespondens, utbildning. 
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1. Inledning 

De utbildningsreglerande texterna
1
 bör på varje utbildningsnivå lyfta fram vad en specifik 

utbildning minst ska innehålla och vad utbildningen syftar att ge för kunskaper efter avslutade 

studier. Detta är vad läraren har att utgå ifrån när denne utformar vad som ska ingå i under-

visningen. Innehållet i de utbildningsreglerande texterna är dock tolkningsbart, men vi anser 

att det går att utläsa en kärna av vad utbildningen minst bör erbjuda eleven eller studenten. 

 

Det intressanta med denna studie är frågan om hur yrkesutbildningen för svensklärare hänger 

ihop med lärarens framtida yrkesuppdrag. Vi har inte funnit några studier med liknande syfte 

eller frågeställningar som för denna uppsats, vilket motiverar denna. Det finns studier om 

kursplaner, men någon med liknande metod som här används har inte gått att finna, därför 

anser vi att syftet med denna uppsats är extra intressant. Uppsatsen är ett exempel, det vill 

säga ett utsnitt ur den svenska utbildningssfären. 

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

I denna uppsats ska kursplanerna i svenska för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad 

analyseras och jämföras med ämnesplan för svenska och de nationella kursplanerna i svenska 

A och B på gymnasieskolan utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv.  

 

Att utgå från ett diskursteoretiskt perspektiv innebär att gå in med ”öppna sinnen” för att 

undersöka korrespondensen mellan lärarutbildningen och läraryrket via skriftliga riktlinjer. 

Syftet med det diskursteoretiska angreppssättet är att blottlägga eventuella motsägelser och 

hål i de diskursiva nät som riktlinjerna utgör i form av kursplaner.  

 

Vi har två syften med analysen, dels att på respektive nivå undersöka vad det är för kunskap 

som lyfts fram som eftersträvansvärd i de utbildningsreglerande texterna, dels att undersöka 

huruvida utbildningen för svensklärare korresponderar på ett ämneskunskapsmässigt plan 

med lärarens framtida yrke med utgångspunkt i vad respektive kursplan ger för direktiv. Det 

                                                 

1
 För denna uppsats innebär termen ”utbildningsreglerande texter” kursplaner och ämnesplan. 
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är även intressant att fråga sig om de utbildningsreglerande texterna bör korrespondera på så 

sätt och i så fall i vilken utsträckning. 

 

Detta utmynnar i följande frågeställningar. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad är det för kunskap som lyfts fram som eftersträvansvärd i respektive nivås utbild-

ningsreglerande texter? 

 Hur korresponderar utbildningen Svenska: språk, kultur och litteratur för lärare 120 

hp
2
, på Högskolan i Halmstad, med den tilltänkta undervisningen i svenska A och B 

på gymnasiet utifrån de utbildningsreglerande texterna? 

 

 

1.3 Bakgrund 

Nedan kommer det att redogöras för hur ordnandet av utbildningsreglerande texter går till i 

Sverige. I detta avsnitt ämnas det att ge en bakgrund till vilka riktlinjer som styr utformandet 

av läroplaner och kursplaner. Allt innehåll i detta avsnitt är inte direkt kopplat till frågeställ-

ningarna för denna uppsats, men det är av intresse då läsaren kan skapa sig en bakgrund och 

en bild av vem eller vilka som bestämmer vad som ska ingå i utbildningsreglerande texter och 

därmed vilken kunskap som utbildningen ska ge. 

 

Det finns olika instanser som regeringen reglerar utbildning i Sverige via, Skolverket och 

högskolelagen. Skolverket ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, 

vilket innebär att de även ansvarar för styrdokumenten för gymnasiet.
3
 Högskoleverket 

ansvarar för de frågor som rör universitet och högskolor. Deras mål är att alla högskoleutbild-

ningar i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Genom att granska och utvärdera högskolorna vill 

de höja kvaliteten samt ”inspirera och ge högskolorna verktyg för att förbättra sina utbild-

ningar”
4
.
5
 

                                                 

2
 Hp är kortform för högskolepoäng. 

3
 Skolverket: Startsida/ Om oss/ Vad gör Skolverket?/Skolverkets uppgifter. 091117. 

4
 Högskoleverket: Startsida /Om Högskoleverket /Vad gör Högskoleverket? 091117. 

5
 Högskoleverket: Startsida /Om Högskoleverket /Vad gör Högskoleverket? 091117. 

http://www.skolverket.se/sb/d/107
http://www.skolverket.se/sb/d/180
http://www.skolverket.se/sb/d/187
http://www.hsv.se/2.539a949110f3d5914ec800056267.html
http://www.hsv.se/omhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056470.html
http://www.hsv.se/2.539a949110f3d5914ec800056267.html
http://www.hsv.se/omhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056470.html
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Utbildning för barn och ungdom regleras i skollagen som i sin tur även hänvisar till andra 

lagar och förordningar, för bestämmelser kring gymnasiets styrdokument finns gymnasieför-

ordningen. Skollagen gäller för förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, 

specialskolan och sameskolan.
6
 I skollagens första kapitel, om allmänna riktlinjer, står: 

 

4 § Kommunerna är huvudmän för förskoleklassen och grundskolan. Kommuner och lands-

ting är huvudmän för gymnasieskolan. Lag (1997:1212).
7
 

 

12 § Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvarar för att utbild-

ningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan 

finnas i annan lag eller förordning. 

 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag kan i annan författning finnas föreskrifter särskilt om 

- mål och riktlinjer för utbildningen, 

- utbildningens innehåll och 

- utbildningens omfattning i tiden.
8
 

 

I skollagens andra kapitel, om den kommunala organisationen för skola, står det att varje 

kommun ska upprätta en skolplan. 

 

8 § I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar 

hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt fram-

gå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp 

för skolan. 

 

Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.
9
 

 

Kapitel 5 i skollagen behandlar gymnasieskolan. Där går att läsa om allmänna regler kring hur 

gymnasieskolan ska fungera, vem som har ansvar för vad och vad som generellt ska ingå i en 

gymnasial utbildning.
10

 

 

                                                 

6
 Skollagen, 1985:1100, 1 kap. 1 §. 

7
 Skollagen, 1985:1100, 1 kap. 4 §. 

8
 Skollagen, 1985:1100, 1 kap. 12 §. 

9
 Skollagen, 1985:1100, 2 kap. 8 §. 

10
 Skollagen, 1985:1100, 5 kap. 
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Skolverket sätter upp och skapar de nationella styrdokumenten, vilket innebär att det är 

Skolverket som ”sätter ramar och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas”
11

. Det är alltså 

utifrån styrdokumenten som undervisningen innehållsmässigt ska planeras. Tanken med 

kursplanerna är att de ska lotsa läraren till vad som bör ingå i utbildningen/kursen. För 

gymnasieskolan regleras detta i gymnasieförordningens första kapitel, om inledande bestäm-

melser. I stycket som behandlar kurser och kursplaner går det att läsa: 

 

5 § Av 5 kap. 4 c § andra stycket skollagen (1985:1100) följer att utbildningen inom varje 

ämne skall ske i form av en eller flera kurser. En kurs skall omfatta minst 50 gymnasiepoäng 

och bör inte omfatta mer än 200 gymnasiepoäng. Poängantalet skall vara jämnt delbart med 

50. 

 

En kurs får inte delas upp i delkurser. Förordning (1999:844). 

 

6 § För varje kurs och för projektarbetet skall det finnas en kursplan. Det skall av kursplanen 

framgå dels kursens mål och målen för projektarbetet, dels den kunskapsnivå som alla elever 

minst skall ha uppnått vid kursens slut eller efter genomfört projektarbete. Kursplanen skall 

ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen. 

 

Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner. 

 

Styrelsen för utbildningen fastställer kursplaner för lokala kurser enligt de riktlinjer som 

framgår av första stycket och av 2 kap. 14 och 16 §§. Förordning (2006:1288).
12

 

 

På Skolverkets hemsida går att läsa att ”mål att uppnå talar […] om vilka kunskapskraven i 

ämnet är. Dessa mål anger minimikraven för det kunnande som en elev ska ha tillägnat sig i 

ett ämne eller en kurs för att få betyg.”
13

 Det är dessa mål som går att läsa i kursplanerna. Mål 

att sträva mot, i denna uppsats benämnda som strävansmål, syftar däremot till att fungera som 

”underlag vid planeringen av utbildningen och undervisningen. Mål att sträva mot sätter inte 

upp någon gräns för elevens kunskapsutveckling. De anger undervisningens riktning.”
14

 

Strävansmålen är de mål som återfinns i ämnesplanen. 

                                                 

11
 Skolverket: Startsida/ Om oss/ Vad gör Skolverket?/ Skolverkets uppgifter. 091029. 

12
 Gymnasieförordningen, 1992:394, 1 kap. 5-6 §§ 

13
 Skolverket: Startsida/ Kursplaner & betyg/ Frivilliga skolan/ Frågor och svar/ Styrdokument/ Mål och 

betygskriterier. 091029. 
14

 Skolverket: Startsida/ Kursplaner & betyg/ Frivilliga skolan/ Frågor och svar/ Styrdokument/ Mål och 

betygskriterier. 091125. 

http://www.skolverket.se/sb/d/107
http://www.skolverket.se/sb/d/180
http://www.skolverket.se/sb/d/187
http://www.skolverket.se/sb/d/107
http://www.skolverket.se/sb/d/165
http://www.skolverket.se/sb/d/210
http://www.skolverket.se/sb/d/409
http://www.skolverket.se/sb/d/1546
http://www.skolverket.se/sb/d/107
http://www.skolverket.se/sb/d/165
http://www.skolverket.se/sb/d/210
http://www.skolverket.se/sb/d/409
http://www.skolverket.se/sb/d/1546
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Kursplaner för ämnet svenska på lärarutbildningen tas fram av den personal som ansvarar för 

svenskämnet på varje enskild högskola eller universitet, lokala variationer kan dock före-

komma. Det finns inga nationella direktiv för vad som ska ingå i svenskämnet utan det är upp 

till varje lärosäte att besluta om, däremot finns det en mall, given av Högskoleverket, för 

formen på kursplaner. Bertil Westberg, ämnesansvarig för svenska på Högskolan i Halmstad, 

uttrycker att de dock influeras av andra högskolors och universitets kursplaner när de 

utarbetar eller reviderar sina egna. Vad gäller svenskämnet för lärarutbildningen så lyssnar 

man även till åsikter kring kursinnehåll från nu verksamma gymnasielärare, för att få en 

aktuell yrkesanknytning. Även synpunkter från studenterna via skriftliga utvärderingar efter 

varje avslutat moment tas i beaktande, bland annat för att utbildningen ska bli så yrkesanpas-

sad som möjligt. När en kursplan på Högskolan i Halmstad konstrueras kan det gå till på 

följande sätt. Först ger man på sektionsnivå
15

 ett förslag till kursplan, då får samtliga berörda 

ämneslärare komma med förslag angående den litteratur och de moment som ska ingå. Sedan 

tas förslaget upp till sektionsstyrelsen som utvärderar och granskar det för att sedan eventuellt 

godkänna kursplanen. Den kontroll som görs från annat håll än högskolan själv är via 

Högskoleverket, denna kontroll görs ungefär vart femte år. Inför varje termin uppdateras 

kursplanerna efter behov vad gäller litteratur och Westberg framhåller att lärarna håller sig 

uppdaterade vad gäller den senaste forskningen så att aktuell och relevant litteratur eventuellt 

kan lyftas in som kurslitteratur.
16

 

 

Kursplanerna regleras i högskoleförordningens sjätte kapitel, där det står som följer om 

kursplaners utformning: 

 

14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 

 

15 § I kursplanen skall följande anges: 

1. kursens benämning, 

2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 

3. antal högskolepoäng som kursen omfattar, 

                                                 

15
 Begreppet sektion används på Högskolan i Halmstad och motsvaras av fakultet på många andra högskolor och 

universitet. 
16

 Westberg, 091112. 
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4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respek-

tive masterexamen, 

5. kursens mål, 

6. det huvudsakliga innehållet i kursen, 

7. den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas, 

8. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för 

att bli antagen till kursen (särskild behörighet), 

9. formerna för att bedöma studenternas prestationer, 

10. de betygsgrader som skall användas, 

11. om kursen är uppdelad i delar, och 

12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli 

godkänd är begränsat. 

 

I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla 

samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. Förordning 

(2006:1053).
17

 

 

Som framgår ovan regleras formalia i högskoleförordningen och inget nämns om innehåll. 

 

 

1.4 Urval och avgränsningar 

Urvalet för uppsatsen har avgränsats till att inkludera kursplanerna för Högskolan i Halmstads 

utbildning för svensklärare mot gymnasial nivå 1-120 hp i svenskämnet, samt den nationella 

ämnesplanen för svenskämnet och de nationella kursplanerna för svenska A och B för 

gymnasieskolan. I analysen kommer inte betygskriterier inkluderas utan de delar som kommer 

att ingå i studien är från ämnesplanen: ämnets syfte och mål att sträva mot. Från kursplanerna 

analyserar vi kursens mål, det vill säga de mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutat kurs, 

uppnåendemål. I resultat- och analysavsnittet görs ingen skillnad på ämnets syfte, strävansmål 

och uppnåendemål. Alla dessa delar har betydelse för vad som ska ingå i undervisningen, och 

om strävansmålen står de att de ska ange undervisningens riktning. 

 

För kursplanerna för Svenska: språk, kultur och litteratur för lärare 120 hp kommer de mål 

på kunskap som den studerande ska kunna efter avslutade kurser analyseras enskilt för att 

                                                 

17
 Högskoleförordningen, 1993:100, 6 kap. 14-15 §§. 
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sedan analyseras i förhållande till resultatet från gymnasiet. Formalia på kursplanerna 

kommer inte att inkluderas i studien. Kursplanerna har valts på så sätt att en studerande ska ha 

kunnat följa utbildningen på riktigt, därför har vi börjat från höstterminen 2009 och gått bakåt 

i tiden som följande redovisas: avancerad nivå från höstterminen 2009, grundnivå 61-90 hp 

från vårterminen 2009, grundnivå 31-60 hp från höstterminen 2008 samt grundnivå 1-30 hp 

från vårterminen 2008. Detta förfaringssätt valdes för att studien ska vara verklighetsanknuten 

och för att kursplanerna ska vara så aktuella som möjligt samt att en möjlig lärare ska kunna 

ha gått denna utbildning och sedan kunna undervisa utifrån gymnasiets styrdokument. 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån textdokument i form av kursplaner, utbildningsreglerande 

texter, besvara frågeställningen och brukstextanalys med ett diskursteoretiskt perspektiv som 

metod är då det mesta relevanta analysverktyget. Studien skulle också kunna genomföras med 

andra metoder, såsom intervjuer, enkäter eller observationer, men då hade frågeställningen 

behövt modifieras och det hade då blivit en annan studie. Syftet är inte att göra en åsiktsun-

dersökning bland lärare och elever angående ämnesinnehåll och/eller undervisningsutform-

ning och inte heller en undervisningsinnehållsanalys, utan att analysera och jämföra ovan 

nämnda kursplaner. 

 

Vad gäller arbetsfördelningen av studien som gjorts för denna uppsats har samtliga delar, 

inklusive författandet av text, gjorts av oss tillsammans.  
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2. Teori och metod 

I följande avsnitt behandlas teori och metod. Först kommer olika definitioner av begreppet 

diskurs att ges. Sedan beskrivs och förklaras vad diskursteori och diskursanalys är och där 

fokus senare ligger på vilken typ av diskursteori och -analys som används för studien för 

denna uppsats. Därefter ges en beskrivning av hur diskursanalysen i praktiken används som 

metod för denna studie. Avslutningsvis förs en teori- och metoddiskussion där bland annat 

för- och nackdelar lyfts fram samt där studiens reliabilitet och validitet behandlas. 

 

Vi använder oss av brukstextanalytisk metod med diskursteoretiskt perspektiv för att besvara 

våra frågeställningar. Brukstextanalys som metod innebär att man analyserar ”texter med 

praktiska eller teoretiska syften i motsats till estetiska. Vi brukar skilja dem från skönlitteratur 

eller diktning.”
18

 Hellspong framhåller att skillnaden mellan brukstexter och estetiska texter är 

diffus, men att en gränsdragning ändå är möjlig då brukstexter ”har andra uppgifter i vårt 

samhälle än konstnärliga texter”
19

. Brukstextens uppgift är till exempel att informera, vägleda 

och förklara. Exempel på brukstexter är: lexikon, reklamaffischer, bruksanvisningar och 

läroböcker.
20

 

 

Diskursanalysen är tillämplig för denna uppsats eftersom den ger en möjlig bild av hur 

svenskämnet konstrueras i de utbildningsreglerande texterna. 

 

 

2.1 Begreppet diskurs 

För begreppet diskurs finns det många olika definitioner. Nedan redogörs för begreppets 

mångtydighet. Syftet är att ge läsaren en förståelse för den mångfasettering som begreppet 

diskurs inbegriper. 

 

Mats Börjesson och Eva Palmblad ger en vanlig inledande definition på diskurs i det första 

kapitlet till boken Diskursanalys i praktiken, 2007, ”det är ett bestämt sätt att tala om och 

                                                 

18
 Hellspong, 2001:13. 

19
 Hellspong, 2001:13. 

20
 Hellspong, 2001:13. 
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förstå världen. Betoningen här ligger på ’ett bestämt sätt’.”
21

 Marianne Winther Jörgensen och 

Louise Phillips skriver följande: ”En diskurs är […] en reducering av möjligheter. Den är ett 

försök att hejda tecknens glidning i förhållande till varandra och därmed försöka att skapa 

entydighet.”
22

 

 

I Nationalencyklopedin definieras diskurs som en eller flera samling/ar talad eller skriven text 

som ingår i ett gemensamt sammanhang, till exempel inom den religiösa, moraliska eller 

vetenskapliga sfären. Här betonas att det är upp till varje specifik tradition hur man väljer att 

definiera diskurs. Det finns många olika diskurser som styr människor utifrån vilken diskurs 

de för tillfället befinner sig i. Om man till exempel befinner sig i skolans diskurs, inom 

politiken, inom hemmet, i affären eller på en restaurang så styrs man av de normer som råder 

där och som i sin tur påverkar hur man uttrycker sig muntligt och skriftligt samt hur man 

generellt uppträder.
23

 

 

Ett tydligt exempel på definitionen av diskurs är hur David Howarth i sin bok Diskurs, 2007, 

använder sig av begreppet då han skriver: ”den framväxande ’diskursen om diskursen’ har 

inom samhällsvetenskaperna lett till snabba förändringar av ordets vanliga innebörd”
24

. Även 

Howarth framhåller att hur begreppet diskurs definieras beror på vilken tradition forskaren 

tillhör. Han påpekar hur vissa ser begreppet diskurs som ett mycket snävt fenomen och då 

enbart inkluderar en mindre tal- eller textmängd såsom ett samtal mellan två parter. Andra 

menar att diskurs är all kommunikation inom den sociala sfären. Vad som ingår i diskursen 

beror på vilket teoretiskt sammanhang som för den aktuella studien är aktuellt. I detta 

sammanhang talas det inom vissa forskningsperspektiv, bland annat positivismen, om ramar 

eller kognitiva scheman. Med detta menas att ramen formas utifrån människornas, subjektens, 

gemensamma intressen och syftet med denna diskursiva ram är att ge en gemensam riktning 

åt subjekten, människorna.
25

 

 

I artikeln ”Diskursanalys som sociologisk metod”, 1999, framhåller Ingrid Sahlin hur 

begreppet diskurs är dubbelt i den meningen att det både formar och formas av den sociala 
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verkligheten. Det är diskursen som ger den sociala verkligheten mening, men samtidigt 

formas diskursen av denna verklighet. Å andra sidan skriver Sahlin att utan att närmare 

bestämma vad diskursen innebär, alltså att definiera diskursen, så är diskurs ”ett lika obestämt 

och allmänt begrepp som till exempel tid, rum, kategori och ideologi. En av diskursanalysens 

funktioner är just att identifiera och beskriva diskurser.”
26

 Vidare skriver Sahlin att en diskurs 

bestäms då analysen har gjorts, alltså i efterhand. Själva diskursen, eller avgränsningen, är en 

analytisk konstruktion och inte en i förväg bestämd avgränsning.
27

 Även Göran Bergström 

och Kristina Boréus betonar i boken Textens mening och makt, 2000, att diskursen konstruerar 

och konstituerar verkligheten och då även individerna. De menar att verklighetens bestånds-

delar inte är stabila kategorier. Sahlin förklarar detta genom sitt påstående att man som 

individ är omedveten om tvånget som den kollektiva tankestilen utövar. Med andra ord är 

människan fången i sitt tankemönster då hon hela tiden påverkas av normen i samhället och 

den diskurs hon befinner sig i.
28

 Hela det här resonemanget bildar ett cirkelresonemang då det 

ena förutsätter det andra. Verkligheten och individerna skapar och förutsätter diskursen 

samtidigt som diskursen styr och skapar verkligheten och dess individer. 

 

 

2.2 Diskursteori och diskursanalys 

Börjesson och Palmblad menar att gränsen mellan diskursteori och diskursanalys är flytande. 

I förklaringarna av dessa begrepp så kopplas de ideligen samman genom att de förutsätter 

varandra.
29

 Om man använder sig av det diskursiva angreppssättet, analysen, så är det 

ofrånkomligt att inte använda sig av en diskursteoretisk utgångspunkt. Detta utifrån hur vi 

tolkar Börjesson och Palmblad, 2007; Malin Wreder, 2007; Howarth, 2007; Winther Jörgen-

sen och Phillips, 2000. 

 

Diskursteori är ett sätt att dekonstruera den sociala verkligheten för att sedan kunna analysera 

den. Syftet är att förstå sociala fenomen genom att se på språk och handlingsmönster. En 

generell tanke inom diskursteorin är att sociala konstruktioner i den sociala verkligheten 

aldrig är stillastående utan är under ständig förändring, vilket innebär att en konflikt om 
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samhällsdefinition hela tiden existerar. Diskursanalytikernas mål är att studera handlingar 

som kan tyda på att skapa gemensamma definitioner av sociala begrepp.
30

 

 

Wreder menar att fördelen med att göra en diskursanalys är att man kan behandla material 

som har olika karaktär i samma analys. Man behöver inte ta hänsyn till bakomliggande 

orsaksfaktorer hos materialet, såsom till exempel hos en person: kön, ålder, hemförhållanden; 

hos en text: dolda budskap, uppkomst, syfte, författarens bakgrund etcetera. Det här arbetssät-

tet innebär ett distanserat förhållande till materialet då man tolkar direkta utsagor, såsom tal 

och skrift. Man går inte bakom texten för att hitta olika orsaksförhållanden, utan det är det 

direkta tilltalet, ordet eller språket som analyseras. Det är först när man börjar lägga ihop 

analysen av de olika delarna inom ett område som man kan börja upptäcka hål eller motsägel-

ser, det vill säga hur de olika utsagorna påverkar varandra och resultatet av detta. Det är 

”utsagan i sig, som utgör studieobjektet”
31

 och inte det kontextuella sammanhanget som 

utsagan kommer ifrån.
32

 

 

Howarth ställer det naturalistiska perspektivet mot det diskursiva och menar att om man inom 

det naturalistiska perspektivet prioriterar förklaringen av samhällsfenomen så rör sig diskurs-

teorin mellan förklaring och förståelse. Förhållandet mellan dessa två aspekter, förklaring och 

förståelse, är sammansatt då man för att förklara ett fenomen även måste förstå dess bestånds-

delar. Syftet med detta är att göra obegripliga, fragmentariska sociala fenomen begripliga 

genom att sätta dem i ett större socialt sammanhang, diskursen. Förklaringar sökes genom en 

särskild teoretisk ram. Diskursteorin är antinaturalistisk och den går inte med på att det finns 

allmänna orsakslagar inom samhällsvetenskaperna som inom naturvetenskaperna. Den tar 

alltså avstånd från orsakssamband som förklaringsmodeller av den sociala verkligheten och 

att dessa orsakssamband skulle vara underordnande universella lagar. Inom diskursteorin är 

det inte forskarens uppgift att hitta egenskaper hos eller orsaker till objekten.
33

 Howarth 

uttrycker att: 

 

Diskursteoretikern intresserar sig i stället för hur, under vilka villkor och av vilka skäl som 

diskursen konstrueras, ifrågasätts och förändras. De söker därför beskriva, förstå och förklara 
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särskilda historiska händelser och processer snarare än att etablera empiriska generaliseringar 

eller testa allmänna hypoteser, och deras begrepp och logiker är avsedda för detta syfte.
34

 

 

Utifrån hur Howarth diskuterar kring användandet av diskursteori så kan man utläsa att det 

inte finns en gångbar mall för forskning med diskursteoretisk inriktning. Det är upp till varje 

enskild forskare att utforma sin mall utifrån forskningens syfte, frågeställning och de data som 

ska undersökas.
35

 Diskursteori handlar om att exkludera för att få fram en mall. Forskaren 

bestämmer vilken diskursiv ram som denna vill utgå ifrån och sedan väljer hon/han vilka 

tecken som ska inkluderas, för forskningens skull.
36

 

 

Precis som Wittgenstein […] menar att det inte finns en enda metod för filosofisk analys, 

hävdar diskursteoretiker att det inte finns en enda metod för att beskriva diskursanalys utan 

snarare en rad olika forskningsstilar som är förenliga med dess sociala ontologi.
37  

 

2.2.1 Den anglosaxiska riktningen 

Det finns två huvudriktningar inom diskursanalysen, den kontinentala, eller franska, och den 

anglosaxiska. I denna uppsats finns inte utrymme för att närmre gå in på de båda olika 

riktningarna, men en kort presentation av respektive huvudriktning kommer att göras. Sedan 

ges en närmre genomgång av den riktning som är aktuell för vår studie, den anglosaxiska. 

 

För den franska framhävs ofta Michel Foucault som företrädare och för den anglosaxiska 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.
38

 Inom den anglosaxiska riktningen, Laclau och Mouffe, 

inbegriper diskursbegreppet den språkliga nivån och den handlande nivån, mer konkret kan 

man säga att här ingår både text, tal och aktion. Till skillnad mot det anglosaxiska perspekti-

vet så definierar Foucault diskursbegreppet på följande sätt: ”Hela den praktik som fram-

bringar en viss typ av yttranden”
39

. Utifrån detta resonemang kan det franska perspektivet på 

diskursanalys tolkas som bredare än det anglosaxiska. I denna teoretiska presentation ger vi 

Laclaus och Mouffes perspektiv på den anglosaxiska riktningen. 
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Den anglosaxiska riktningen som förespråkas av Laclau och Mouffe tar avstamp i marxismen 

och strukturalismen samt lånar vissa element från poststrukturalismen för att skapa sin teori 

om betydelsebildning, vilken jämförs med en ”väv av betydelsebildningsprocesser”
40

. Genom 

att slå samman dessa vetenskapliga teorier så skapas en teori som innehåller både det sociala, 

från det marxistiska, och det lingvistiska, från det strukturalistiska. Genom att använda ett 

poststrukturalistiskt perspektiv på teorikonstruktionen så inkluderas även ett socialt perspektiv 

på lingvistiken.
41

 

 

Inom strukturalismen ser man verkligheten som strukturerad, vilket innebär att det är först när 

man ser relationerna mellan enskilda element som man kan förstå dem. Strukturalismen har 

sitt ursprung i lingvistiken och kan användas inom samhällsvetenskap, psykologi, litteraturve-

tenskap, humanvetenskap och arkitektur etcetera. Inom strukturalismen anses det att man kan 

nå en exakthet vad gäller förklarandet av sociala strukturer. Man tror inte att människan har 

någon fri vilja eller möjlighet till kreativitet då subjektet står i beroende av inre och yttre 

strukturer. Språket är strukturerande och styr människor, på så sätt är vi begränsande av det.
42

 

Till viss del så är poststrukturalismen en fortsättning på strukturalismen, men på många 

punkter står de i direkt polemik med varandra. Poststrukturalisterna anser, till skillnad från 

strukturalisterna, att man inte kan skapa en exakt uppbyggnad och förklaring av den sociala 

verkligheten. Gemensamt för strukturalismen och poststrukturalismen är synen på individens 

subjekt och fria vilja samt kopplingen till språkteori, eller lingvistik.
43

 

 

Inom diskursteorin så är marxismen en viktig del då den för in ett socialt perspektiv. Grund-

tanken inom marxismen är att proletärerna ska slå sig fria från borgerlighetens förljugna 

strukturer. Rättsförhållanden och statsformer har sin grund i materiella levnadsförhållanden, 

det borgerliga samhället. Karl Marx mål var att blottlägga det materiella klassamhället och 

genom detta hitta motsättningar i levnadsförhållanden kontra samhällsuppbyggnad. Marxis-

mens syn på människan är att hon själv skapar sina materiella existensvillkor, vilket innebär 

att människan är fri att påverka sin existens. Det är den politiska ekonomin som bestämmer 

formen på samhället.
44

 Det som diskursteorin har lånat från marxismen är just idén om att 
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blottlägga motsättningar i strukturer, vilket ger det sociala perspektivet inom diskursteorin. 

Strukturalismen och poststrukturalismen bidrar med det lingvistiska perspektivet. 

 

Inom den anglosaxiska riktningen ingår en viktig begreppsapparat som gör diskursanalysen 

möjlig. Fyra viktiga begrepp är: moment, element, diskurs och artikulation. Winther Jörgen-

sen och Phillips presenterar ytterligare begrepp: ekvivalenskedja, nodalpunkt, det diskursiva 

fältet och tillslutning. De använder sig av metaforen fiskenät för diskurs, för att förklara hur 

de olika begreppen, som här presenteras, relateras till varandra.
45

 Wreder beskriver metaforen 

om fiskenätet på följande sätt: ”Diskursteorin beskriver diskurser som ett slags språkliga nät, 

där ord/tecken förbinds med, och får betydelse i relation till, varandra”
46

. Ytterligare ett 

begrepp tillförs av Wreder: subjektsposition.
47

 Vidare följer förklaringar av begreppen och till 

varje begrepp har försök till att konkretisera användning gjorts genom att knyta an till 

exempel från denna uppsats. 

 

Moment och element är tecken. Element är de tecken som inrymmer mångtydighet vad gäller 

betydelse och enligt Bergström och Boréus så är element de tecken som är i ständig konflikt 

med sin definition, som elementet får utifrån anknytning till nodalpunkten. Moment är de 

tecken som är betydelselåsta och utmärker varje diskurs. Denna låsning kommer av att vissa 

tecken som finns inom samma ram, diskurs, per automatik binder samman väven och 

utesluter andra tolkningsmöjligheter. För att återgå till metaforen om fiskenätet så kan 

moment ses som de knutar som håller ihop fiskenätet. Betydelsen hos moment fixeras av 

deras position till varandra. Momentens bestämda olikhet bildar diskursens olika beståndsde-

lar. Då momenten har bestämda olikheter gentemot varandra är det även dessa skillnader som 

definierar varje moment. Moment håller uppe diskursen och kan nästan sägas skapa den. 

Element är tvetydiga moment som diskursen genom tillslutning strävar mot att göra entydiga 

eller fasta, denna tvetydighet hotar diskursen. Ett element är ett element då det finns konkur-

rerande betydelser av tecknet inom samma diskurs.
48

 Utifrån denna studie kan tecken 

förklaras som de element och moment som ingår i ekvivalenskedjorna. Till exempel ges 

nodalpunkten kunskap betydelse genom och knyts till tecknen grammatik, språksociologi, 

källkritik och individanpassad.  
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Diskursen är den tillslutning som görs av elementen för att dessa ska bli moment. ”En diskurs 

försöker göra elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydig-

het.”
49

 Begreppet tillslutning är i detta sammanhang viktigt då det förklarar vad som är en 

diskurs. Tillslutningen är tillfällig och aldrig fullständig. Ett element blir aldrig helt fast som 

moment. Tillslutning förutsätter att moment och element befinner sig i en speciell position till 

varandra och genom detta skapar en relation som kan leda till betydelseförskjutningar.
50

 

Sahlin betonar att det är först när analysen är gjord som diskursen kan bestämmas.
51

 

 

Artikulation är den händelse som gör att tecknet ändrar betydelse beroende på sammanhang, 

mötet mellan tecknen. Samma tecken, eller ord, får olika betydelse beroende på artikuleringen 

med andra tecken. Det är på det här sättet som artikulationen är med och konstruerar diskur-

sen. Varje konkret social handling är en artikulation, på så sätt att den alltid påverkar det som 

händer på ett eller annat sätt. Konkret vill detta säga att ett samtal som förs påverkar betydel-

sen av tecken och därmed diskursen.
52

 Genom att ett element eller en nodalpunkt sätts i 

relation till andra tecken så skapas mening eller betydelse av tecken och nodalpunkter. Det är 

just denna process som artikulationen är. För denna uppsats kan följande exempel ges. 

Nodalpunkten språk definieras eller ges mening genom artikulationen med de tecken som 

ingår i tillhörande ekvivalenskedja. 

 

Ekvivalenskedja är ”begreppet för den verksamhet där knuttecknen får innehåll”
53

. Genom 

ekvivalenskedjan får nodalpunkterna betydelse. I en diskursanalys söker man först efter 

nodalpunkter, som i detta skede är tomma i sin betydelse. Därefter definieras dessa genom att 

en ekvivalenskedja byggs kring respektive nodalpunkt av de tecken som står i direkt anknyt-

ning till densamma. Ekvivalenskedjorna karaktäriserar diskursen. Genom ekvivalenskedjor 

kan en inställning eller tendens till något inom diskursen skönjas.
54

 Relaterat till denna 

uppsats studie så kan man genom nodalpunkten kunskaps ekvivalenskedja skönja den 

kunskapsuppfattning som kursplanen ger uttryck för. 
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Det är kring nodalpunkterna, även kallade knuttecken
55

, som diskursen organiseras och som 

andra begrepp associeras till. Nodalpunkten utgör en central roll då de andra begreppen eller 

tecken som ingår får sina betydelser genom denna. Tecknens andra betydelser utesluts därmed 

och hamnar i det diskursiva fältet. Nodalpunkten kan sägas vara ett så centralt tecken i 

diskursen att diskursen eventuellt inte ens hade kunnat uppstå utan detta centrala begrepp, till 

exempel utan nodalpunkten kunskap så hade inte diskursen utbildning funnits.
56

 Även om 

nodalpunkter är viktiga tecken som diskursen byggs upp kring så är de tämligen tomma på 

betydelse utan det sammanhang som diskursen utgör.
57

 Ett viktigt begrepp i samband med 

nodalpunkten är flytande signifikanter. Flytande signifikanter är nodalpunkter och ”är de 

tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt”
58

. När nodalpunkterna 

kommer utanför diskursen i det diskursiva fältet och nodalpunkternas betydelse inte längre 

har tecken som påverkar betydelsen av dem så blir de istället flytande signifikanter utan en 

utkristalliserad betydelse.
59

 

 

De möjligheter till tolkningar som tecken i en diskurs kan innefatta hamnar i det så kallade 

diskursiva fältet. Laclau och Mouffe menar att i detta fält finns de betydelsetillskrivningar 

som tecken i en bestämd diskurs har haft, kan få eller har i andra diskurser, men som utesluts 

ur den aktuella diskursen. De möjliga betydelser som ett tecken kan tillskrivas och som finns i 

det diskursiva fältet utgör ett ständigt hot mot de betydelser som förekommer inom en diskurs 

på så vis att de kan ändra betydelsebärande moment i en diskurs. Begreppet diskursivt fält kan 

användas då man vill klargöra vad som är diskursens utsida, och därmed även dess insida.
60

 

 

En diskurs konstituerar sig alltid i förhållande till det som den utesluter, alltså i förhållande 

till det diskursiva fältet. […] Det diskursiva fältet är alltså diskursens yttre, allt det som den 

utesluter.
61
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Ett tydligt exempel kan vara begreppet mål som inom olika diskurser får olika betydelser. 

Inom diskursen utbildning kan det konkretiseras som något som elever ska uppnå, men kan 

även inbegripa betydelsen skolmåltid. I diskursen fotboll kan mål dock vara synonymt med 

poäng vilket gör att den betydelsen helt reduceras bort från diskursen utbildning. Skolmåltid 

befinner sig däremot i det diskursiva fältet då det skulle kunna ingå och utgöra ett hot mot 

betydelsen av mål i diskursen utbildning. 

 

Inom diskursanalysen finns även begreppet subjektsposition. Motsvarigheten inom kvalitativ 

forskning är individ, men i och med begreppet subjektsposition vill man framhålla att det 

finns olika perspektiv beroende på vilken position en individ har i olika diskurser. Beroende 

på individens position i en specifik diskurs avgörs det hur individen kan agera och uttala sig 

samt vilka möjligheter denne har. Samma person kan alltså ha olika positioner i samma 

diskurs eller i olika diskurser, vid olika tillfällen. En person kan till exempel vara läkare, 

patient och anhörig inom diskursen sjukvård beroendes på situation. ”Diskurser skapar alltså i 

viss mån själva sina subjekt.”
62

 Subjektspositionen förklarar och definierar subjekt i en 

diskurs. Syftet med detta är att klargöra roller inom diskurser.
63

 För denna uppsats studie 

skulle tänkbara subjekt kunna vara elev och lärare. 

 

 

2.3 Metod i praktiken 

Här följer en konkret förklaring till hur den diskursanalytiska metoden används för denna 

uppsats. 

 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en diskursanalytisk metod. 

I samtliga analyser kommer de begrepp som presenterats ovan att utgöra en central roll. 

Analysen görs i huvudsak med inspiration utifrån: Wreders kapitel ”Ovanliga analyser av 

vanligt material” ur Diskursanalys i praktiken, 2007; Winther Jörgensen och Phillips bok 

Diskursanalys som teori och metod, 2000; Bergström och Boréus bok Textens mening och 

makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000. Vid jämförelsen av de utbildnings-

reglerande texterna har element från Hellspongs komparativa brukstextanalytiska metod 
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hämtats. Den komparativa analysen har syftet att undersöka likheter, skillnader och påverkan 

mellan texterna. Fokus ligger på sammanhang, språk, innehåll, social funktion, stil och 

samband.
64

 Frågor vid denna analys kan vara: Till vem riktar sig kursplanerna? Finns 

samband mellan kursplanerna?
65

 

 

Wreder presenterar hur man kan gå från teori till praktik. Hon ger tre steg som kan ingå i en 

diskursanalysmodell, här något omarbetade för att passa studien för denna uppsats. Vi ämnar 

inte använda oss av stegen i analysen utan de får fungera som tankeverktyg för att leda in på 

ett diskursanalytiskt tankesätt. Dessa steg är att: 

 

1. identifiera de tecken som diskursen centreras kring. 

2. beskriva diskursen som framträdde genom att lokalisera nodalpunkter och flytande 

signifikanter i den samt undersöka hur moment/element länkades till dessa. 

3. undersöka diskursens inkluderande och exkluderande verkningar. Vad rymdes i dis-

kursen och vad stängdes därmed ute? Vilka konsekvenser fick detta?
66

 

 

För att utkristallisera nodalpunkter och ekvivalenskedjor har först en grundlig genomläsning 

av de utbildningsreglerande texterna gjorts. Detta förfaringssätt är karaktäristiskt vid en 

diskursanalys, då texten efter flera genomläsningar talar till läsaren. Det blir då tydligt vilka 

begrepp och teman som frekvent förekommer i det som analyseras.
67

 Nodalpunkterna 

påverkar de andra tecknen och vidare hela diskursen, vilket gör att en tydlig avgränsning av 

diskursen görs då nodalpunkterna tas fram av forskaren. Detta innebär att olika perspektiv kan 

tas beroende på hur forskaren väljer.
68

 För den här studien har nodalpunkterna i de utbild-

ningsreglerande texterna för svenskämnet i gymnasieskolan tydligt utkristalliserats som: 

kunskap, färdigheter, språk, identitet och utveckling. För de utbildningsreglerande texterna för 

svenskämnet på Högskolan i Halmstad har följande nodalpunkter framkommit: ämneskun-

skap och yrkesrelaterad kunskap. Dessa är av betydelsebärande karaktär och därför byggs 

analysen kring dessa nodalpunkter. 

 

                                                 

64
 Hellspong, 2001:79. 

65
 Hellspong, 2001:78-81. 

66
 Wreder, 2007:36. 

67
 Wreder, 2007: passim. 

68
 Wreder, 2007:35. 
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Till nodalpunkterna har ekvivalenskedjor knutits. Det är genom dessa tecken, vilka ingår i 

ekvivalenskedjan, som nodalpunkten genom artikulation får sin betydelse. Det är denna 

betydelse som efter varje ekvivalenskedja presenteras. En nodalpunkt får sin ekvivalenskedja 

genom att analytikern läser texten om och om igen och ser vilka teman och begrepp som är 

knutna till nodalpunkten, dessa definierar nodalpunkten. Dessa teman och begrepp som 

definierar nodalpunkten är vad Laclau och Mouffe benämner som tecken, vilka inbegriper 

moment och element.
69

 För analysen i denna uppsats har tecknen som knyts till ekvivalens-

kedjorna bearbetats och sedan grupperats och omformulerats.
70

 Grupperingen av tecknen har 

skett utifrån teman, vilka har framkommit efter att tecken med likadan karaktär har placerats 

tillsammans. Det är sedan dessa grupperingar, teman, som används i analysen och som bildar 

ekvivalenskedjorna. 

 

Nodalpunkter och ekvivalenskedjor för gymnasieskolan syftar till att förklara vad som är 

eftersträvansvärd kunskap, vilka färdigheter som efterfrågas, vilken betydelse språket har, hur 

begreppet identitet knyts till ämnet samt hur utveckling framställs. Nodalpunkter och 

ekvivalenskedjor för högskolan syftar till att förklara vad som är eftersträvansvärd kunskap 

vad gäller ämneskunskap respektive yrkesrelaterad kunskap. 

 

De tecken eller satser som från början ingick i ekvivalenskedjorna har i viss mån konkretise-

rats till ett begrepp eller att det uttrycks med några få ord. Ett tydligt exempel är hur kravet på 

kunskapen källkritik uttrycks med en hel mening i originaltexten är: ”[Eleven skall] kunna 

inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från bibliotek och databaser”
71

. 

Dessa ursprungliga tecken eller satser som bygger ekvivalenskedjorna går att läsa i sin 

obearbetade form i bilagorna till denna uppsats. Diskursanalysen för högskolans kursplaner 

krävde ett annat förfaringssätt än gymnasieskolans, därför redovisas detta stegvis i bilaga 2 

för att läsaren ska få en bild av processen. 

 

Även om alla begrepp som presenteras i teoriavsnittet inte används uttryckligen så är de 

nödvändiga att ha med och de förklaras för analysens, tankeprocessens och läsarens skull. 

Begreppen är viktiga tankeverktyg. 

                                                 

69
 Winther Jörgensen & Phillips, 2002: passim. 

70
 För att se hela ekvivalenskedjor inklusive tecken, se bilaga 1 och bilaga 2. 

71
 Kursplan för SV1201. 
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2.4 Teori- och metoddiskussion 

Kritik mot diskursteorin, som en bild av verkligheten, är att den endast fokuserar på språket, 

text och tal, det vill säga att verkligheten förminskas och att andra sociala fenomen går 

förlorade. Däremot menar Howarth att så inte är fallet då diskursteorin erbjuder ett användbart 

verktyg för att göra en komparation mellan språkliga och sociala system.
72

 Han menar att 

diskursteorin inte är komplett eller oproblematisk men att den ändå ger ”nya möjligheter att 

tolka och värdera empiriska belägg”
73

. Howarth liksom Sahlin liksom Wreder förklarar vad 

diskursteori är utifrån vad det inte är.
74

 

 

Howarth skriver att det inom motståndarsfären finns en del forskare som menar att diskursteo-

rin i sin form främjar ”’metodologisk anarkism’ eller ’irrationalism’”
75

, men, skriver han, 

diskursteorin handlar snarare om att varje forskare som anammar det diskursteoretiska sättet 

snarare utifrån varje konkret fall måste utforma sina egna begrepp för att passa den aktuella 

forskningen som bedrivs.
76

 

 

I Börjesson och Palmblad gör Wreder en distinktion mellan diskursteoretiska analyser 

gentemot kvalitativa studier. Hon menar att i en kvalitativ studie så används bakgrundfakta 

för att söka samband mellan till exempel en åsikt och dess kontext, här söks orsaksförhållan-

den. I en kvalitativ studie är studieobjektet den/det som säger något, i en diskursiv studie är 

det vad som sägs som utgör studieobjektet, och då inte hur det sägs.
77

 Om studien för denna 

uppsats skulle vara en kvalitativ studie av kursplanerna skulle även aspekter som: hur man har 

arbetat fram kursplanerna; vem som har arbetat fram kursplanerna; vad syftet är med kurspla-

nerna, lyftas in. Avsikten är att diskursivt analysera kursplanerna och på så sätt få fram om 

eventuella motsägelser och hål existerar, det vill säga hur kursplanerna från respektive nivå 

korresponderar med varandra. Hur adekvat resultatet av diskursanalys blir bestäms av 
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 Howarth, 2007: passim; Sahlin, 1999: passim; Wreder, 2007: passim. 
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24  

rimligheten i förklaringen av sociala fenomen.
78

 Det är svårt att avgöra om det diskursiva 

angreppssättet är lämpligt eller ej, det som avgör är om det skapas förutsättningar för nya och 

meningsfulla tolkningar av det fenomen som undersöks.
79

 

 

En komparativ analys kan med fördel göras av texter som ingår i samma diskurs, eller med 

andra ord att de texter som ryms inom en ”arena” är fördelaktiga att jämföra då de har vissa 

gemensamma utgångspunkter, vilket stämmer överens med denna studie.
80

 

 

Metodvalet gör att denna studies validitet kan anses vara hög med anledningen att syfte, 

frågeställning och metod har en klar koppling till varandra, det vill säga att vi tydligt visar att 

vi undersöker det som ska undersökas.
81

 Detta kan även kopplas samman med innehållsvalidi-

teten då det handlar om att vara säker på att frågeställningen är ändamålsenlig.
82

 Med tanke på 

förutsättningarna, tid och resurser, för studien och dess omfattning, kan urvalet bedömas som 

relevant. Urvalet för uppsatsen gör att analysen kan ses som grundlig med tanke på att det är 

ett utsnitt av de utbildningsreglerande texterna. Vi har valt svenskämnet och det är endast 

kurserna i svenska A och B som är obligatoriska på alla gymnasieprogram. Läser man till 

gymnasielärare på en högskola eller på ett universitet så ska man vara behörig att undervisa på 

alla gymnasieskolor i Sverige i de ämnen man är utbildad för. Därför anser vi att studien är 

grundlig. Detta visar på att kvaliteten på resultatet från undersökningen utifrån förutsättning-

arna för studien är god och därmed är validiteten hög.
83

 

 

Vad gäller reliabilitet kommer samma utgångspunkter att gälla för varje kursplan, vilket gör 

att reliabiliteten kan anses vara god.
84

 I åtanke kan man ha att den mänskliga faktorn spelar in 

och kan påverka reliabiliteten då respektive analys genomförs av oss som gör studien. 

Denscombe påpekar att ”forskning som ställer fel frågor missar naturligtvis målet och leder 

till värdelösa resultat”
85

. Detta betyder att analysen måste utformas på ett sådant sätt att den 
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mänskliga faktorn så lite som möjligt påverkar tolkning och i sin tur resultatet. För att detta 

ska motverkas så krävs det att forskaren är väl medveten om metodologiska svårigheter. 

 

Vi är väl medvetna om kursplanernas tolkningsbarhet, men faktum kvarstår att det är de som 

ska ligga till grund för skolans verksamhet och dess innehåll. Att då applicera ett diskursivt 

angreppssätt på studien gör att kursplanerna lyfts ur ett socialt sammanhang som annars kan 

ligga till grund för tolkning då det är kursplanerna och inte sammanhanget vi ämnar analyse-

ra. 
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3. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av diskursanalysen. Här analyseras även nodalpunkterna 

och ekvivalenskedjorna. Allt som benämns som styrdokument, kursplaner, ämnesplan eller 

utbildningsreglerande texter hänvisar till de texter som används för denna analys. 

 

Efter att resultatet har analyserats fram kan en tillslutning göras och precis som Sahlin betonar 

kan detta göras först efter att analysen är gjord.
86

 För att skapa materialet till denna studie så 

har utbildningsreglerande texter för ämnet svenska analyserats. Syftet är inte att undersöka 

diskursen utbildningsreglerande texter utan en del av diskursen ämnet svenska. Det är de 

utbildningsreglerande texterna som undersöks för ämnets skull och inte för de ämnesregleran-

de texterna skull. I undersökningen analyseras kursplanerna för svenskämnet på gymnasial 

nivå respektive högskolenivå för att se hur dessa båda nivåer korresponderar med varandra då 

det bör finnas en koppling här. Utifrån detta resonemang och analysen har följande utsnitt ur 

en diskurs inringats: 

 utbildningsreglerande texter inom diskursen ämnet svenska i utbildning. 

 

Nedan redogörs för nodalpunkterna och dess ekvivalenskedjor en i taget under respektive 

utbildningsnivå. De begrepp som ses som nodalpunkter i de utbildningsreglerande texterna för 

ämnet svenska på gymnasiet är: kunskap, färdigheter, språk, identitet och utveckling. För de 

utbildningsreglerande texterna i ämnet svenska på Högskolan i Halmstad har följande begrepp 

utkristalliserats som nodalpunkter: ämneskunskap och yrkesrelaterad kunskap. 

 

Denna analys ämnar ge svar på våra frågeställningar. Det är dem vi utgår ifrån, konkretiserat i 

frågorna: vad anses vara eftersträvansvärd kunskap; vad anses vara färdigheter; varför är 

kunskap om/i det svenska språket viktigt; hur knyts svenskämnet till begreppet identitet; 

vilken utveckling eftersträvas? Dessa frågor har efter många genomläsningar av de utbild-

ningsreglerande texterna utkristalliserats. Frågornas funktion är att tydliggöra fokus för analys 

och diskussion. Ett liknande förfaringssätt presenteras av Wreder
87

, vilket redogörs för under 

”Metod i praktiken”. 
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3.1 Ämnet svenska på gymnasiet 

Kunskap om/är 

- begreppsmedvetenhet; 

- källkritik; 

- att anta ett helhetsperspektiv knutet till vald studieinriktning; 

- individanpassad; 

- språksociologi; 

- att muntligt och skriftligt uttrycka sig, inklusive retorik; 

- genremedvetenhet; 

- kultur och levnadsförhållanden via litteratur med ett historiskt perspektiv och litteratur 

i samtid; 

- språkhistoria; 

- grammatik; 

- att förstå norska och danska, ha kännedom om litteratur, språk och språksituation i 

hela Norden samt ha kännedom om minoritetsspråken i Sverige. 

 

I ämnesplanen och kursplanerna för svenska A och B på gymnasiet uttrycks kunskapsbegrep-

pet utifrån olika dimensioner. Man nämner kunskap som ren konkret kunskap, det vill säga 

faktabaserad information. Denna kunskap är begreppsmedvetenhet, källkritik, språksociologi, 

genrekunskap, litteraturhistoria, samtidslitteratur, språkhistoria, grammatik, retorik samt tal 

och skrift. Begreppet kunskap är även knutet till hur kunskap ska vara, bland annat nämns att 

kunskap ska vara individanpassad och anpassad till studieinriktning. Kunskapen ska även 

generera en medvetenhet hos individen som samhällsmedborgare för att främja demokratin. 

 

Vi har valt att skilja på kunskap och färdigheter med anledningen att man kan utläsa en 

skillnad då kunskap, som visas i resultatet, är mer konkret och uttrycks som mål som ska 

uppnås. Färdigheter är däremot mer kopplat till utveckling, vilket framgår av de tecken som 

kopplas till nodalpunkten färdigheter.
88

 Färdigheter handlar om förmågor att hantera kunskap. 

 

 

                                                 

88
 Se bilaga 1. 
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Färdigheter i 

- kritiskt tänkande och ställningstagande; 

- att finna kunskap; 

- kommunikativ förmåga; 

- att utveckla och uttrycka egna åsikter; 

- samspel med andra; 

- samarbete och enskilt arbete; 

- att hantera språket, såsom tala, lyssna och skriva; 

- empati och perspektivtagande; 

- att klara sig i samhället; 

- att förstå talad och skriven norska och danska. 

 

Det går att utskilja två olika grupperingar bland de tecken som kopplas till färdigheter. Den 

ena gruppen rör främst individen och den andra rör individen i interaktion med andra. Till den 

första gruppen hör: att finna kunskap; enskilt arbete; kritiskt tänkande och ställningstagande; 

att utveckla och uttrycka egna åsikter; att hantera språket, såsom tala, lyssna och skriva; att 

förstå talad och skriven norska och danska. Till den andra gruppen hör: kommunikativ 

förmåga; samspel med andra; samarbete; empati och perspektivtagande; att klara sig i 

samhället. 

 

Språk som 

- kommunikationsredskap; 

- identitetsskapande; 

- språksociologisk medvetenhet; 

- muntlig och skiftlig brukskunskap; 

- metod för kunskapsbildande; 

- förutsättning för studier; 

- demokratisk rättighet; 

- kunskap om det svenska språket, såsom form och historia; 

- övning i att förstå talad och skriven norska och danska samt ha kännedom om språk 

och språksituation i hela Norden. 
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Språk är en central del i svenskämnet då allt är kopplat till språkbegreppet. Det finns tydliga 

dimensioner av begreppet språk i ämnesplanen och kursplanerna. En dimension är språk som 

det svenska språket. Nästa dimension är språk som individuellt då termen är kopplad till ett 

språksociologiskt perspektiv. En sista dimension är språk som kommunikationsmedel. I den 

första dimensionen ingår tecknen: kunskap om det svenska språket, såsom form och historia; 

övning i att förstå talad och skriven norska och danska samt ha kännedom om språk och 

språksituationen i hela Norden. I den andra dimensionen ingår tecknen: identitetsskapande; 

språksociologisk medvetenhet. I den tredje dimensionen ingår tecknen: kommunikationsred-

skap; muntlig och skiftlig brukskunskap; demokratisk rättighet. Två av tecknen placeras inte 

in i någon av dimensionerna då dessa skiljer sig från de andra. Dessa tecken är språket som 

”metod för kunskapsbildande” och ”förutsättning för studier”. Detta på grund av att de tydligt 

kopplar till nodalpunkterna kunskap, färdigheter och utveckling. 

 

Identitet kopplat till 

- ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den personliga identiteten; 

- ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den kulturella identiteten genom språk, 

litteratur och historia; 

- elevens valda studieinriktning ska vara en utgångspunkt för utbildningen; 

- språkets betydelse; 

- självmedvetenhet; 

- etiska och moraliska ställningstaganden. 

 

Ovan redogörs för hur begreppet kunskap är kopplat till individen och studieinriktningen. Till 

nodalpunkten identitet kopplas hur utbildningen ska utformas och då finns två olika dimen-

sioner på begreppet identitet, dels den personliga och dels den kulturella. Vad gäller elevens 

personliga identitet ämnar svenskämnet att stärka denna samt att: eleven ska utveckla en 

självmedvetenhet; hon/han ska kunna göra etiska och moraliska ställningstaganden; elevens 

valda studieinriktning ska vara en utgångspunkt för utbildningen. Knutet till den kulturella 

identiteten är att ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka denna genom språk, litteratur 

och historia. Tecknet språkets betydelse är av övergripande karaktär och genomsyrar identi-

tetsbegreppet, då det kopplar till både den personliga och kulturella identiteten samt till 

kunskapsutvecklingen. Begreppet identitet är centralt i ämnesplanen och förekommer i två 

bisatser i kursplanen för svenska A, och i kursplanen för svenska B nämns inget om identitet. 
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Utveckling 

- utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva; 

- utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande; 

- utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter; 

- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift; 

- stärka den personliga och kulturella identiteten; 

- utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra; 

- utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk; 

- utveckla förmågan att tala och skriva väl; 

- öka lyhördheten för andras språk; 

- mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveck-

ling; 

- förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden 

växer; 

- sträva; 

- breddar sin stilistiska förmåga; 

- fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten; 

- reflekterar över existentiella och etiska frågor; 

- fördjupar sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från andra 

kulturer; 

- utvecklar kunskap om det svenska språket; 

- utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika; 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära; 

- utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information; 

- uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska; 

- kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande; 

- ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i 

kommande studier och arbetsliv. 

 

De tecken som är knutna till nodalpunkten utveckling visar hur dynamiskt ämnet svenska 

förväntas vara. Det finns rikligt med dynamiska verb som syftar till ett processarbete och att 

det inte är statisk sakkunskap som är målet. Exempel på dynamiska verb är: att stärka, att 
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utveckla, att öka, att fördjupa, att växa och att uppöva. Alla dessa verb visar på tanken om 

utvecklingssträvan. I samband med samtliga nodalpunkter uttrycks utveckling som viktigt, 

kunskapsutveckling, utveckla sina färdigheter, språkutveckling samt att stärka den personliga 

och kulturella identiteten. Utvecklingsbegreppet nämns endast en gång i respektive kursplan 

för svenska A och B, men är ett centralt begrepp i ämnesplanen. I de båda kursplanerna 

handlar det om kopplingen mellan skrivande, tänkande och lärande och hur dessa förutsätter 

varandras utveckling. I kursplanen för svenska A står det: ”Eleven skall kunna använda 

skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande”
89

 och i kursplanen för 

svenska B står det: ”Eleven skall ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och 

lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv”
90

. 

 

 

3.2 Ämnet svenska på högskolan 

Efter att de utbildningsreglerande texterna för gymnasieskolan har analyserats ska nu 

analysen för kursplanerna på högskolenivå presenteras. Analysen är självständig, men den 

görs med bakgrund mot resultatet från analysen för gymnasiet. 

 

Nodalpunkterna har utkristalliserats, och två kategorier har visat sig vara viktiga för problem-

formuleringen för denna uppsats, dessa är ämneskunskap och yrkesrelaterad kunskap. 

Begreppen ämneskunskap och yrkesrelaterad kunskap är inte termer som har hämtats ur 

kursplanerna utan dessa har visat sig genom den kunskap som efterfrågas i kursplanerna. I 

kursplanerna syns en tydlig uppdelning på kunskapen som krävs att studenten har med sig 

efter avslutade kurser, nämligen mellan sådan kunskap som är direkt ämnesbunden till 

svenska samt direkt knuten till läraryrket, därav nodalpunkterna ämneskunskap och yrkesrela-

terad kunskap. 

 

I kursplanerna inleds varje delkurs mål med orden ”Efter avslutad delkurs […] förväntas 

studenten kunna” eller ”Den studerande skall kunna”. Detta indikerar att texten som följer är 

det som skall uppfyllas för att bli godkänd på kursen. 

 

                                                 

89
 Kursplan för SV1201. 

90
 Kursplan för SV1202. 



32  

Ämneskunskap 

- Beskriva och analysera svenska språkets grammatik, fonologi och historiska utveck-

ling; 

- analysera facklitteratur och skönlitteratur från vikingatid och framåt samt ungdomslit-

teratur och diskutera kanonfrågor; 

- diskutera och förklara hur texter förmedlar normer och värderingar samt gestaltar 

mänskligt liv och även föra samtal om litteratur; 

- analysera olika genrers betydelsebildande egenskaper; 

- beskriva teaterns historia, analysera teaterhistoriska klassiker och moderna pjäser samt 

tillämpa kunskapen genom praktiskt arbete med drama och teater; 

- tillämpa ett sociologiskt perspektiv på språk och litteratur och dess utveckling och 

utifrån detta analysera, utveckla insikt i och diskutera hur kulturella och språkliga fe-

nomen skapas, vidmakthålls och förändras; 

- diskutera hur genus och socialt arv kan påverka kultur- och litteraturkonsumtion; 

- analysera och utveckla insikt i hur olika lekter fungerar, såsom sociolekt, dialekt, sex-

olekt, med fokus på samhälle och skola; 

- beskriva, tillämpa, värdera och kritiskt reflektera kring olika språk- och litteraturve-

tenskapliga teorier och metoder samt tillämpa någon av de sociologis-

ka/diskursanalytiska metoder som studeras på avancerad nivå, samt kritiskt analysera 

vetenskapliga rapporter; 

- beskriva teorier om förstaspråks- och andraspråks- utveckling och tillägnande. 

 

Yrkesrelaterad kunskap 

- Tillägna sig kunskap om kursplanerna, genom att beskriva och reflektera över dessa, 

samt att utifrån kursplanerna kunna planera och genomföra en lektion samt ge respons 

på skrivande samt diskutera och genomföra bedömning och betygsättning; 

- beskriva svenskämnets framväxt inom ramen för ett historiskt och samhälleligt per-

spektiv; 

- analysera undervisningsförlopp och metoder för språk- och litteraturundervisning 

utifrån ett språkpedagogiskt perspektiv samt identifiera och beskriva olika kommuni-

kationssituationer i klassrummet samt utveckla insikt i och reflektera över svenskun-

dervisningen; 
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- tillämpa pedagogiska och didaktiska modeller för att kunna använda ämneskunskap i 

undervisning, om litteratur, språk, grammatik, genrer och föra text- och litteratursam-

tal samt använda sig av ett utvidgat textbegrepp; 

- tillägna sig ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet och lärarens samt skolans 

utbildnings- och samhällsuppdrag samt kunna genomföra svensklärarens samtliga ar-

betsuppgifter; 

- diskutera och visa förståelse för läsningens och skrivandets centrala betydelse för 

lärandeprocessen och kunskapstillägnande i alla ämnen; 

- beskriva och utveckla insikt i ungdomars läsande och skrivande i ett utvecklingsper-

spektiv samt analysera barns språkutveckling; 

- beskriva, förklara och jämföra olika språk- och litteraturpedagogiska teorier och mo-

deller samt kunna tillämpa språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig 

uppsats. 

 

I kursplanerna framträder vissa verb som beskriver hur studenten ska förhålla sig till den 

eftersträvansvärda kunskapen. Några av dessa verb är mer framträdande och återkommande 

än andra. Dessa verb säger något om vilken typ av tillämpning av kunskap som är önskvärd. 

För en närläsning av vad som är efterleden till respektive verb går detta att läsa under avsnittet 

”Steg 2 - uppdelning efter nodalpunkt” i bilaga 2. 

 

Till nodalpunkten ämneskunskap framträder verbet analysera som särskilt viktigt då detta 

nämns övervägande många gånger i förhållande till övriga verb. Vidare är beskriva, tillämpa 

och diskutera också mer återkommande. Verb som nämns ett par gånger är utveckla och 

reflektera. De som endast nämns en gång och därmed inte är lika framträdande är verben 

förklara, jämföra, föra samtal och värdera. Utifrån detta så ser man att färdigheter i att kunna 

analysera, beskriva, tillämpa och diskutera sina kunskaper är mycket eftersträvansvärda i 

utbildningen. Däremot är färdigheter i att kunna utveckla, reflektera, förklara, jämföra, föra 

samtal och värdera ämneskunskaperna inte lika framträdande. Tyngden i efterleden är också 

kopplade till det inledande verbet, vilket påverkar hur man som läsare uppfattar vikten av det 

som står. Ett exempel är om ordet diskutera i följande tecken skulle bytas ut mot analysera: 

diskutera hur genus och socialt arv kan påverka kultur- och litteraturkonsumtion. Skulle 

analysera vara det inledande ordet så hade det inneburit att studenten krävdes att tillämpa 

kunskapen på ett djupare sätt. 
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Yrkesrelaterade kunskaper gäller studentens framtida yrke och vad som är viktigt och 

nödvändigt utifrån vad utbildningen genom de utbildningsreglerande texterna uttrycker. De 

verb som beskriver hur kunskapen ska omsättas förekommer olika ofta. Analysera, tillämpa 

och beskriva är de tre mest frekventa verben och förekommer lika många gånger i kursplaner-

na.
91

 Utveckla och diskkutera är också ofta förekommande i texterna. Vidare nämns reflektera 

och identifiera ett par gånger vardera. De som nämns en gång är: förklara, dokumentera, 

exemplifiera, jämföra, bedöma, föra samtal, utarbeta, redovisa samt ge respons. Sambandet 

mellan förekomsten av de verb som beskriver den yrkesrelaterade kunskapen är inte lika 

tydligt som vid ämneskunskapen och frekvensen hos verben. Ett exempel på detta är ”bedöma 

elevtexter”
92

, då bedömning är en stor del av lärarens framtida yrkesuppdrag och detta nämns 

en gång i kursplanerna. 

 

 

3.3 Komparativ analys 

Den ämneskunskap som en lärare minst behöver anser vi är den kunskap som återfinns som 

strävansmål och uppnåendemål i de utbildningsreglerande texterna för gymnasieskolan. Hos 

läraren krävs även att denna kunskap är förankrad på ett djupare plan och att förmågan att 

kunna sätta kunskapen i ett helhetsperspektiv också är en viktig faktor för att lära ut. De 

kunskaper som är nödvändiga att ha med sig som gymnasielärare i ämnet svenska visas 

genom nodalpunkterna med tillhörande ekvivalenskedjor som ovan presenteras i resultatet för 

gymnasiet. Nedan följer en analys kring huruvida målen i de utbildningsreglerande texterna 

för gymnasiet återfinns i resultatet från högskolans kursplaner. En komparativ analys av 

resultaten från de båda nivåernas utbildningsreglerande texter görs utifrån den andra fråge-

ställningen för denna uppsats: Hur korresponderar utbildningen Svenska: språk, kultur och 

litteratur för lärare 120 hp, på Högskolan i Halmstad, med den tilltänkta undervisningen i 

svenska A och B på gymnasiet utifrån de utbildningsreglerande texterna? Förenklat kan 

frågeställningen uttryckas på följande vis: kan man som lärare ”hjälpa” eleverna att lära sig 

det som efterfrågas i ämnesplan och kursplanerna svenska A och B utifrån vad läraren själv 

                                                 

91
 Se bilaga 2. 

92
 Svenska: språk, kultur och litteratur för lärare (1-30), 30 hp. 
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har lärt sig som student? Detta blir en typ av kompetensfråga. Senare kommer även en 

diskussion kring om det bör vara så här att föras. 

 

Tecknen från de utbildningsreglerande texterna för gymnasiet är ordnade efter om de kan 

kopplas eller inte kopplas till tecknen för högskolans kursplaner. Gymnasiets tecken står 

direkt efter det tecken från högskolan som det direkt kopplas till. Tecknen för högskolan är 

kursiverade och tecknen för gymnasiet står i normal stil. Det finns en kategori där de tecken 

som implicit kan kopplas återfinns och en kategori där de tecken som inte går att koppla 

återfinns. 

 

Ämneskunskap 

Beskriva och analysera svenska språkets grammatik, fonologi och historiska utveckling: 

kunskap om språkhistoria; kunskap om grammatik; språk som kunskap om det svenska 

språket, såsom form och historia. 

 

Analysera facklitteratur och skönlitteratur från vikingatid och framåt samt ungdomslitteratur 

och diskutera kanonfrågor. 

 

Diskutera och förklara hur texter förmedlar normer och värderingar samt gestaltar mänskligt 

liv och även föra samtal om litteratur: kunskap om kultur och levnadsförhållanden via 

litteratur med ett historiskt perspektiv och litteratur i samtid; färdigheter i empati och perspek-

tivtagande. 

 

Analysera olika genrers betydelsebildande egenskaper: kunskap är genremedvetenhet. 

 

Beskriva teaterns historia, analysera teaterhistoriska klassiker och moderna pjäser samt 

tillämpa kunskapen genom praktiskt arbete med drama och teater. 

 

Tillämpa ett sociologiskt perspektiv på språk och litteratur och dess utveckling och utifrån 

detta analysera, utveckla insikt i och diskutera hur kulturella och språkliga fenomen skapas, 

vidmakthålls och förändras: kunskap om språksociologi; språk som kommunikationsredskap; 

språk som språksociologisk medvetenhet. 
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Diskutera hur genus och socialt arv kan påverka kultur- och litteraturkonsumtion: språk som 

identitetsskapande. 

 

Analysera och utveckla insikt i hur olika lekter fungerar, såsom sociolekt, dialekt, sexolekt, 

med fokus på samhälle och skola: kunskap om språksociologi; språk som identitetsskapande; 

språk som språksociologisk medvetenhet. 

 

Beskriva, tillämpa, värdera och kritiskt reflektera kring olika språk- och litteraturvetenskap-

liga teorier och metoder samt tillämpa någon av de sociologiska/diskursanalytiska metoder 

som studeras på avancerad nivå, samt kritiskt analysera vetenskapliga rapporter: kunskap 

om källkritik; färdigheter i kritiskt tänkande och ställningstagande. 

 

Beskriva teorier om förstaspråks- och andraspråks- utveckling och tillägnande. 

 

Yrkesrelaterad kunskap 

Tillägna sig kunskap om kursplanerna, genom att beskriva och reflektera över dessa, samt att 

utifrån kursplanerna kunna planera och genomföra en lektion samt ge respons på skrivande 

samt diskutera och genomföra bedömning och betygsättning. 

 

Beskriva svenskämnets framväxt inom ramen för ett historiskt och samhälleligt perspektiv. 

 

Analysera undervisningsförlopp och metoder för språk- och litteraturundervisning utifrån ett 

språkpedagogiskt perspektiv samt identifiera och beskriva olika kommunikationssituationer i 

klassrummet samt utveckla insikt i och reflektera över svenskundervisningen: färdigheter i 

kommunikativ förmåga; färdigheter i att utveckla och uttrycka egna åsikter; färdigheter i 

samspel med andra. 

 

Tillämpa pedagogiska och didaktiska modeller för att kunna använda ämneskunskap i 

undervisning, om litteratur, språk, grammatik, genrer och föra text- och litteratursamtal samt 

använda sig av ett utvidgat textbegrepp: färdigheter i samarbete och enskilt arbete. 
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Tillägna sig ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet och lärarens samt skolans utbild-

nings- och samhällsuppdrag samt kunna genomföra svensklärarens samtliga arbetsuppgifter: 

färdigheter i att klara sig i samhället. 

 

Diskutera och visa förståelse för läsningens och skrivandets centrala betydelse för lärande-

processen och kunskapstillägnande i alla ämnen: språk som metod för kunskapsbildande; 

språk som förutsättning för studier. 

 

Beskriva och utveckla insikt i ungdomars läsande och skrivande i ett utvecklingsperspektiv 

samt analysera barns språkutveckling: kunskap är att […] skriftligt uttrycka sig. 

 

Beskriva, förklara och jämföra olika språk- och litteraturpedagogiska teorier och modeller 

samt kunna tillämpa språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig uppsats. 

 

Tecken som implicit uttrycks 

- Kunskap är begreppsmedvetenhet; 

- färdigheter i att finna kunskap; 

- språk som demokratisk rättighet. 

 

Dessa tecken går att implicit finna bland målen men är inte direkt kopplade till ett specifikt 

tecken bland högskolemålen. Detta diskuteras ytterligare i diskussionen. 

 

Tecken som inte uttrycks 

- Kunskap är att anta ett helhetsperspektiv knutet till vald studieinriktning; kunskap är 

individanpassad; kunskap är att muntligt […] uttrycka sig, inklusive retorik; kunskap 

är att förstå norska och danska, ha kännedom om litteratur, språk och språksituation i 

hela Norden samt ha kännedom om minoritetsspråken i Sverige; 

- färdigheter i att hantera språket, såsom tala, lyssna och skriva; färdigheter i att förstå 

talad och skriven norska och danska; 

- språk som muntlig och skiftlig brukskunskap; språk som övning i att förstå talad och 

skriven norska och danska samt ha kännedom om språk och språksituation i hela Nor-

den; 
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- identitet kopplat till ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den personliga iden-

titeten; identitet kopplat till ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den kulturel-

la identiteten genom språk, litteratur och historia; identitet kopplat till elevens valda 

studieinriktning ska vara en utgångspunkt för utbildningen; identitet kopplat till själv-

medvetenhet; identitet kopplat till språkets betydelse; identitet kopplat till etiska och 

moraliska ställningstaganden. 

 

Dessa tecken uttrycks inte implicit och går heller inte att koppla till målen i kursplanerna. 

Detta diskuteras ytterligare i diskussionen. 
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4. Diskussion 

I följande diskussion kommer frågeställningarna för denna uppsats att ligga till grund, vilka 

är: 

 Vad är det för kunskap som lyfts fram som eftersträvansvärd i respektive nivås utbild-

ningsreglerande texter? 

 Hur korresponderar utbildningen Svenska: språk, kultur och litteratur för lärare 120 

hp, på Högskolan i Halmstad, med den tilltänkta undervisningen i svenska A och B på 

gymnasiet utifrån de utbildningsreglerande texterna? 

 

Inledningsvis diskuteras tillslutningen av diskursen. Vidare diskuteras kunskapssyn och vad 

som är eftersträvansvärd kunskap på respektive utbildningsnivå. Efter det kommer en 

diskussion om korrespondensen och dess nödvändighet. Tyngden i diskussionen ligger på 

frågan om korrespondensen mellan de båda utbildningsnivåerna. 

 

Efter att resultatet utifrån en diskursiv analys framkom gjordes en tillslutning och diskursen 

som är aktuell för denna studie visade sig vara en del av en större diskurs. Delen av diskursen 

är: utbildningsreglerande texter inom diskursen ämnet svenska i utbildning. 

 

Att det inte är diskursen för de utbildningsreglerande texterna som inringas beror på att fokus 

för uppsatsen ligger på ämnet svenska och inte på de utbildningsreglerande texterna. Som 

poängteras i det inledande stycket till resultat och analys så är det de utbildningsreglerande 

texterna som undersöks för ämnets skull och inte för de ämnesreglerande texterna skull. 

Utifrån detta resonemang blir distinktionen mellan de två olika perspektiven tydlig och 

därmed på vilket sätt som avgränsningen är riktig för denna uppsats. 

 

Det är svårt att peka på direkt ämneskunskap som studenten ska tillägna sig då det verkar 

viktigare med de färdigheter som beskriver hur kunskapen ska göras. Utifrån kursplanerna för 

svenskämnet på Högskolan i Halmstad är det svårt att utkristallisera vilka ämnesområden som 

väger tyngst då samtliga ingår och är moment som studenten ska genomföra. Man kan heller 

inte direkt utgå från hur frekvent de omnämns. Verben analysera, diskutera, beskriva, 

tillämpa etcetera är däremot en indikator för på vilket sätt tillämpningen av kunskapen önskas 

vara. 
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De mest förekommande verben är analysera, beskriva, tillämpa och diskutera och detta visar 

på att det är just färdigheter i ovanstående sätt att behandla kunskap på som är viktigast. För 

att kunna göra detta krävs ämneskunskap men det stoppar inte vid att bara kunna redogöra för 

kunskaperna utan en ytterligare dimension krävs. Vi vill påstå att detta säger något om vilken 

kunskapssyn som förmedlas via högskolans kursplaner. Den säger att kunskapen är viktig 

men än viktigare är redskapen för hur kunskapen bör tillämpas och de viktigaste redskapen är 

att kunna analysera, beskriva, tillämpa och diskutera. 

 

Förekomsten av de verb som beskriver den yrkesrelaterade kunskapen hänger inte ihop med 

tyngden hos målet på samma sätt som vid ämneskunskapen. I en lärares uppdrag ingår att 

bedöma elevers prestationer som en stor del och kravet på kunskap i detta nämns endast en 

gång i kursplanerna som ”bedöma elevtexter”, alltså ser vi inget större samband mellan 

tyngden i målet och hur många gånger det förekommer på samma sätt som i ämneskunskaper 

och förekomsten av verben. Då de yrkesrelaterade kunskaperna rör undervisningssituationen 

och didaktik så är inte dessa så betydelsefulla för analysen. Det är ämneskunskaperna som är 

intressanta för denna undersökning av korrespondensen mellan vad studenten ska lära sig och 

vad som sedan ska läras ut i yrkeslivet som svensklärare. På grund av detta fördjupas inte 

resonemanget om nodalpunkten yrkesrelaterad kunskap. Det är dock viktigt att visa på hur 

stor del av ämnesinnehållet i kursplanerna som fokuserar på just yrkesrelaterad kunskap. 

Yrkesutbildningen syns tydligt i ämnesstudierna. På lärarutbildningen finns en tydlig uppdel-

ning mellan allmänt utbildningsområde och ämnesstudier. Vår undersökning visar att en 

tydlig koppling till yrket som lärare även finns i ämnesstudierna, vilket vi ser som positivt. En 

fråga man kan ställa sig är då om de svenskämnesstudier som genomförs på lärarutbildningen 

har lika hög status ämnesmässigt som fristående svenskämnesstudier. Detta är ett intressant 

resonemang men kommer inte vidare att diskuteras. 

 

Den kunskap som utifrån de utbildningsreglerande texterna för gymnasiet kan ses som 

eftersträvansvärd är det som presenteras i resultatet. Den av nodalpunkterna som utmärker sig 

som annorlunda är utveckling då denna visar på hur dynamiskt ämnet svenska förväntas vara. 

Här går att skönja den kunskapssyn som de utbildningsreglerande texterna för gymnasiet ger 

uttryck för. Det är inte en statisk sakkunskap som är det eftersträvansvärda, utan det är en 

dynamisk kunskapsutveckling som målen ger uttryck för via verben: att stärka, att utveckla, 
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att öka, att fördjupa, att växa, att uppöva etcetera. Som ovan poängteras visar dessa verb på 

en utvecklingssträvan. Utvecklingsbegreppet nämns endast en gång i respektive kursplan för 

svenska A och B, men är ett centralt begrepp i ämnesplanen. Att det endast nämns en gång i 

respektive kursplan är dock inget tecken på att det inte är ett viktigt begrepp då det de gånger 

som det nämns står, för svenska A: ”Eleven skall kunna använda skrivandet som ett medel för 

att utveckla tänkande och lärande”, och i kursplanen för svenska B: ”Eleven skall ha utvecklat 

skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier 

och arbetsliv.” Dessa mål är så pass övergripande och viktiga att antalet gånger som utveck-

ling nämns inte är av betydelse, det handlar snarare om vad ordet är kopplat till. Ännu ett 

tecken på hur viktigt och framträdande utvecklingsbegreppet är, är att det berör de andra 

nodalpunkterna på ett påtagligt sätt genom följande uttryck i de utbildningsreglerande 

texterna för gymnasiet: kunskapsutveckling, utveckla sina färdigheter, språkutveckling samt 

att stärka den personliga och kulturella identiteten. Den kunskapssyn som förmedlas via 

ämnesplanen och kursplanerna är att den kunskap som eleverna ska tillägna sig är av utveck-

lingskaraktär samt att eleverna ska kunna se en meningsfullhet med kunskapen. Detta visas 

tydligt i respektive dokument då man hänvisar till att kunskapen ska vara studie- och individ-

anpassad. De dynamiska verben för gymnasiet kan jämföras med de verb som i kursplanerna 

för högskolan beskriver hur kunskapen ska tillämpas, vilka också ger uttryck för en kunskaps-

syn. Även den kunskapssynen, liksom den för högskolan, är av dynamisk karaktär och inte 

kunskap som i att kunna fakta utantill. Detta visar tydligt att kunskapssynen på gymnasiet 

respektive högskolan vilar på samma grund. Den enda stora skillnaden är att på gymnasiet så 

ska undervisningen individanpassas, vilket den inte behöver göras på högskolan. 

 

Utvecklingsperspektivet är en aspekt som särskilt går att knyta till kunskaperna tala och 

skriva. Vi har valt att formulera kunskaperna tala och skriva som ”att muntligt och skriftligt 

uttrycka sig”. Genomgående i kursplanerna läggs fokus på tal och skrift och på vilka sätt man 

som elev uppmanas att utveckla dessa. Dessa kunskaper hamnar i en särställning gentemot de 

övriga då de är rena kunskaper, samtidigt som de inbegriper en utvecklingsprocess. Att kunna 

använda språket knyter även tydligt an till språkutvecklingen och språket uttrycks i sin tur 

vara en förutsättning för kunskapsbildning, vilket formuleras i ämnets syfte som: ”Genom 

språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar”
93

. 

                                                 

93
 Ämne – Svenska, ämnesplan. 
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Vad gäller korrespondensen mellan de utbildningsreglerande texterna för gymnasieskolan 

respektive Högskolan i Halmstad kommer detta nedan att diskuteras utifrån resultatet. De 

tecken från de utbildningsreglerande texterna för gymnasiet som implicit uttrycks eller inte 

alls uttrycks i målen i kursplanerna för lärarstudenten kommer vidare att diskuteras. Det är 

dessa som är av intresse för diskussionen då det är den eventuella kopplingen mellan texterna 

som vi med uppsatsen bland annat ämnar undersöka. 

 

De tecken som implicit uttrycks är de tecken som vi anser indirekt går att återfinna. Tecknet 

”kunskap är begreppsmedvetenhet” går att återfinna indirekt inom nästan alla delar av ämnet 

svenska. Ämnesområdena litteraturvetenskap, språkkunskap, språk- och litteraturvetenskap-

liga teorier och metoder är några av dem som genererar begreppsmedvetenhet då studenten i 

och med dessa ställs inför nya begrepp. Studier inom dessa ämnesområden kräver att studen-

ten både tillägnar sig och kan använda nya begrepp. Utifrån detta anser vi att studenten i sin 

framtida lärarroll mycket väl kan hjälpa eleven med begreppsmedvetenhet. 

 

Högskoleutbildningen i sig är väl inriktad på att studenter självständigt ska finna kunskap. 

Denna färdighet är något som ständigt övas inom alla ämnesområden. Detta bidrar till att 

lärarstudenten är väl medveten om olika sätt att finna kunskap och hantera den, vilket gör att 

hon/han kan lära ut och hjälpa sina framtida elever till att utveckla ”färdigheter i att finna 

kunskap”. Att lärarstudenten utvecklar färdigheter i att finna kunskap kanske även kan hjälpa 

henne/honom i det framtida yrket när det kommer till ämnesområden som hon/han själv inte 

bemästrar. I det läget är det viktigt att ha kunskap i kunskapssökande och källkritik. Behärskar 

läraren detta så borde denne även kunna hjälpa eleven i de situationer där hon/han själv inte 

har sakkunskapen och eleven själv måste hitta fakta. 

 

I och med litteraturstudier och språksociologiska studier skapar lärarstudenten en medveten-

het om hur språk kan användas på olika sätt och med olika syften. Dessa studier anser vi 

bidrar till att stärka och medvetandegöra studenten om styrkan i att kunna uttrycka sina 

åsikter. Detta tillsammans med studier i språkvetenskapliga teorier och metoder fördjupar 

förståelsen för att god kunskap i språk leder till ökade möjligheter att uttrycka sig som 

samhällsmedborgare. Därför anser vi att studenten som framtida lärare kan hjälpa eleven att 

utveckla sitt ”språk som demokratisk rättighet”. 
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De tecken som inte går att koppla till målen för kursplanerna på högskolan kommer vidare att 

diskuteras utifrån vilken nodalpunkt de tillhör. För nodalpunkten kunskap handlar det om att 

anta ett helhetsperspektiv knutet till vald studieinriktning, individanpassad kunskap, kunskap i 

muntligt uttryck och retorik, kunskap i att förstå norska och danska, ha kännedom om 

litteratur, språk och språksituation i hela Norden samt ha kännedom om minoritetsspråken i 

Sverige. Dessa tecken går inte enligt oss att återfinna som kunskap som lärarstudenten ska ha 

tillägnat sig efter avslutad utbildning i ämnet svenska. De två första tecknen handlar om 

individanpassning och detta är något som kanske studenten får möjlighet att utveckla under 

allmänt utbildningsområde. Denna kunskap tror vi kan vara svår för utbildningen att tillgodo-

se då det handlar om en känsla för individer som är svår att lära sig. Vad gäller retorik och 

kunskap i att lära ut muntligt uttryck kan man fråga sig varför denna del inte uttryckligen 

finns med i utbildningen för svensklärare på Högskolan i Halmstad då det är en stor del av 

svenskämnet på gymnasiet. Målen som gäller kunskap om minoritetsspråken i Sverige och i 

att förstå norska och danska etcetera verkar inte väga så tungt, men faktum kvarstår att målen 

finns och att lärare ska kunna ge eleven möjlighet till att utveckla dessa mål. Utifrån kurspla-

nerna för högskolan går det i målen inte att återfinna krav på den här kunskapen. 

 

När man ser på de färdigheter som efterfrågas i ämnesplanen och kursplanerna kan vi fråga 

vad läraren måste kunna för att utveckla dessa färdigheter hos eleverna. Är detta förmågor 

som läraren måste inneha, och vidare är det något man lär sig eller finns det i personen? 

Skillnaden mellan kunskap och färdighet, såsom det uttrycks ovan, är att kunskap är mer 

konkret och uttrycks som mål som ska uppnås medan färdigheter mer går att koppla till 

utveckling. Ovan poängteras även att färdigheter mer handlar om förmågan att hantera 

kunskap. Dessa färdigheter kanske inte väger lika tungt, men de finns ändå som mål, vilket 

innebär att läraren ska kunna ge eleven möjlighet att utveckla dessa. Att hantera språket, 

såsom tala, lyssna och skriva anser vi är centralt för eleven på gymnasiet med utgångspunkt i 

de utbildningsreglerande texterna, det är då viktigt att läraren kan hjälpa eleven att utveckla 

dessa färdigheter. Frågan är om studenten efter avslutad utbildning har så pass stora kunska-

per i dessa färdigheter för egen del att hon/han kan hjälpa eleven med detta. Färdigheter i att 

förstå talad och skriven norska och danska väger inte lika tungt. Vad innebär till exempel att 

”förstå talad och skriven norska och danska” och vad ställer detta för krav på läraren? Man 

kan även fråga sig om färdigheter i att förstå talad och skriven norska och danska inte 
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återfinns i högskolans kursplaner gör att statusen för dessa mål i gymnasiets kursplaner då 

inte blir lika tunga. 

 

Utifrån analysen är kunskapen målet, medan färdigheten att hitta kunskap är övergripande i 

kursplanerna. Kunskap är målet, men samtidigt efterfrågas inte ren sakkunskap. Den kunskap 

som efterfrågas är sådan kunskap som ger ett sammanhang och som ska hjälpa eleven att hitta 

fakta. Det syns tydligt i kunskaperna källkritik, språksociologi, tillägna sig ett historiskt 

perspektiv och retorik. Alla dessa kunskaper ämnar för eleven att ge en helhetsbild och 

verktyg för att klara sig i samhället. Till exempel står det inte specifikt att eleven ska lära sig 

om sju olika författare från romantiken, utan det står uttryckligen att eleven genom att läsa 

litteratur från olika tider och kulturer ska kunna jämföra och se samband. 

 

”Språk som muntlig och skiftlig brukskunskap” handlar om att praktiskt kunna använda sig av 

språket. Detta är ett mål som precis som ovan kan problematiseras genom frågan om det som 

studenten själv lär sig genom att använda och utveckla sitt språk leder till att hon/han senare 

även kan lära ut detta. Angående att se språk som övning i att förstå talad och skriven norska 

och danska samt ha kännedom om språk och språksituation i hela Norden, se resonemang 

ovan om norska och danska språket. 

 

Nästan allt som rör identitet hamnar i den här kategorin, tecken som inte uttrycks. Detta beror 

antagligen på att det för högskolan är svårt att lära ut förmågan att koppla till identitet och 

vald studieinriktning. Faktum är dock att individanpassning och koppling till elevens valda 

studieinriktning som utgångspunkt tar ett stort utrymme i de utbildningsreglerande texterna 

för gymnasiet. Hur mycket högskolan kan göra för att utveckla denna förmåga hos den 

framtida läraren är svårt att säga. Här kanske frågan istället är om man alls kan tillägna sig 

den här förmågan eller om det är något som individen, det vill säga studenten, själv bär på. Vi 

undrar om detta är ett personlighetsdrag som är medfött eller som man genom sin uppväxt 

har.  

 

Ett tecken på att tanken om korrespondens mellan svensklärarutbildningen och lärarens 

framtida yrke är att man faktiskt tar in åsikter från yrkesverksamma svensklärare på gymnasi-

et då man utformar utbildningen för svensklärare. Detta visar på anknytning till yrkesverk-

samhet. 



45  

 

Ovan har korrespondensen mellan utbildningen för svensklärare på Högskolan i Halmstad 

jämförts och diskuterats med svensklärarens framtida yrkesuppdrag utifrån de utbildningsre-

glerande texterna. Frågan som följer är huruvida korrespondensen ska eller bör existera. Vi 

anser att syftet med lärarutbildningen bör vara att lärarstudenten ska kunna undervisa på den 

nivå och i de ämnen som utbildningen syftar mot. Momenten på lärarutbildningen bör därför 

minst ge en fördjupad kunskap i det som lärarstudenten förväntas lära ut i det kommande 

läraryrket. 

 

Viss sakkunskap som är central inom svenskämnet, såsom litteratur, grammatik, svenska 

språket, språksociologi, muntligt och skriftligt uttryck och källkritik borde finnas i utbildning-

en för svensklärare och specifikt uttryckas i kursplanerna. Andra ämnesområden och delar 

som inte är lika centrala för svenskämnet på gymnasiet utifrån kursplanerna och som inte går 

att återfinna i utbildningen för svensklärare, såsom att förstå talad och skriven norska och 

danska, är av mindre vikt i fråga om korrespondensen mellan lärarens utbildning och lärarens 

framtida yrke. 

 

På de ställen där korrespondens ej går att finna kan det dock vara så att andra mål täcker upp 

fler områden än vad som det specifikt uttrycks för. Med detta menar vi att ett kunskapsmål för 

lärarstudenten kanske kan ge möjlighet att hjälpa elever att uppnå mål som läraren själv inte 

direkt får kunskap i genom sin utbildning. Ett exempel är språket som muntlig och skriftlig 

brukskunskap. Vissa saker som står som mål för gymnasiet i ämnet svenska och som är 

framträdande och viktiga, såsom allt som rör den personliga identiteten och den för individen 

valda studieinriktningen kanske inte ens för högskolan går att lära ut. Däremot får studenten 

säkerligen läsa om exempel på detta i vetenskaplig litteratur och på så sätt skapa sig en 

förståelse för och inse vikten av individanpassning, men frågan kvarstår om lärarstudenten 

utifrån utbildningen själv kan utveckla denna kreativitet i att individanpassa sin undervisning.  

 

  

4.1. Slutsats 

Utifrån den diskursiva analysen som gjorts för att få fram resultatet för denna uppsats har 

likheter och hål mellan de båda utbildningsnivåerna visat sig. Likheterna ligger både i 
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kunskapssyn och hur den eftersträvansvärda kunskapen ser ut. Det hål vi har funnit rör 

individanpassning. 

 

Vad gäller kunskapssyn så uttrycks ett dynamiskt kunskapsbegrepp på båda nivåer. Detta 

visade sig genom de dynamiska verben på gymnasial nivå samt genom verben som beskriver 

hur studenten på högskolenivå ska tillämpa kunskapen. Den eftersträvansvärda kunskapen på 

respektive nivå visade sig inte främst röra sakkunskap utan handlar mer om hur man ska 

behandla och hur man ska finna kunskap. 

 

Utifrån detta resonemang fann vi även att det kan vara så att korrespondensens nödvändighet 

kanske inte behöver vara så stor, då läraren utifrån den kunskap hon/han innehar kan hjälpa 

eleven att utveckla och lära sig något som läraren inte själv har kunskap i. Vissa kunskaper 

ger andra kunskaper. Att veta vilken väg eleven ska gå för att denne ska tillägna sig kunskap 

som man som lärare själv inte har kan ses som mer värdefullt än att ha sakkunskap i varje 

specifikt ämnesområde. En fråga som i detta sammanhang kan ställas är om huruvida lärare 

som har kunskap i något per automatik kan lära ut detta. Vi vill påstå att man med ganska stor 

säkerhet utifrån detta resultat kan säga att medlen är viktigare än ren faktakunskap. 

 

Kunskap i att individanpassa undervisning är något som utbildningen i svenskämnet för lärare 

inte tillgodoser. Är det kanske för att det är så pass svårt att utbilda någon i detta som handlar 

mer om en känsla för individers olika behov? Utifrån de utbildningsreglerande texterna för 

gymnasiet så väger denna del väldigt tungt, därför är detta något som inte bör förbises i 

utbildningen av lärare. Kanske är detta ett personlighetsdrag som är medfött eller som man 

genom sin uppväxt har. Detta är kanske ett tecken på att intervjuer för lämplighet är en idé då 

denna förmåga att se till individen väger så pass tungt för studentens framtida yrke. Vi ser 

även detta som en möjlighet att höja statusen för lärarkåren då den framtida lärarstudenten 

måste visa sitt intresse och sin personlighetslämplighet för läraryrket. 

 

Avslutningsvis så anser vi att utbildningen för framtida svensklärare på Högskolan i Halmstad 

korresponderar på flera nivåer, bland annat vad gäller kunskapssyn och eftersträvansvärd 

kunskap, mot vad det framtida yrket kommer att innebära utifrån vad som för respektive nivå 

uttrycks i de utbildningsreglerande texterna. På en punkt är dock korrespondensen svag, 

vilken är frågan om individanpassad undervisning. 
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4.2. Vidare forskning 

Med utgångspunkt i denna uppsats skulle det vara intressant att utifrån följande frågeställ-

ningar föra vidare forskning. 

 

 Hur stor tyngd, utifrån antal högskolepoäng, läggs på respektive område inom svensk-

ämnet på högskolenivå och varför? 

 Hur täcker allmänt utbildningsområde in de ämnesdidaktiska kunskaperna som krävs 

för det framtida yrket för de studenter som läser fristående svenska och sedan studerar 

på korta lärarprogrammet? 

 Hur kan man som lärare utifrån lärarutbildningen lära sig att individanpassa undervis-

ning och kan man lära sig detta eller är det ett personlighetsdrag? 

 

Intressant hade även varit att lägga fokus i analysen på den verksamhetsförlagda utbildningen.  
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Bilaga 1 

Nodalpunkter med fullständiga ekvivalenskedjor för gymnasiet 

Kunskap om/är 

- Begreppsmedvetenhet (tillägna sig nya begrepp; nya begrepp)  

- Källkritik (tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter; inhämta, värdera 

och ta ställning till information […] från bibliotek och databaser; tänka logiskt, 

granska kritiskt, värdera; söka, sovra och bearbeta information) 

- Att anta ett helhetsperspektiv knutet till vald studieinriktning (förstå 

sammanhang, den valda studieinriktningen; se sammanhang; studieinriktningen är en 

utgångspunkt) 

- Individanpassad (viktiga […] relevant, för eleven själv och för den valda 

studieinriktningen) 

- Språksociologi (språkets betydelse; iakttagelser av […] språkliga skillnader) 

- Att muntligt och skriftligt uttrycka sig, inklusive retorik (språklig säkerhet i tal 

och skrift; kunna förmedla [sig] i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter 

situationen och mottagaren; hålla anföranden; använda datorer för att skriva och 

kommunicera; [målinriktat] göra sammanställningar och utredningar [samt] föra fram 

argument; skrivandet som ett medel för tänkande och lärande) 

- Genremedvetenhet (breddar sin stilistiska förmåga; jämföra och se samband mellan 

[…] texter) 

- Kultur och levnadsförhållanden via litteratur med ett historiskt perspektiv och 

litteratur i samtid (centrala svenska, nordiska och internationella verk; författarskap, 

epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider; förståelse för människor med 

andra levnadsförhållanden och från andra kulturer; saklitteratur och litterära texter från 

olika tider och kulturer; vanliga myter och motiv i litteraturen; centrala svenska, 

nordiska och internationella verk; ta ställning till kulturarvet; diskutera texter)  

- Språkhistoria (det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, ursprung och 

historia; hur det svenska språket har utvecklats) 

- Grammatik (dess uppbyggnad; grundläggande regler för språket bruk och byggnad) 

- Att förstå norska och danska, ha kännedom om litteratur, språk och 

språksituation i hela Norden samt ha kännedom om minoritetsspråken i Sverige 
(förstå talad och skriven norska och danska; kännedom om litteratur, språk och 

språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige) 

 

Färdigheter i 

- Kritiskt tänkande och ställningstagande (ämnet svenska syftar till […] att utveckla 

tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande; se 

sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera; [utveckla] förmågan att 

reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden; söka, sovra 

och bearbeta information; formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 

bedömningar vid läsning av [texter]; jämföra och se samband; ta ställning till 

kulturarvet; inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från 

bibliotek och databaser) 
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- Att finna kunskap (utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande; 

söka, sovra och bearbeta information; kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text 

som är relevant för eleven själv och den valda studieinriktningen samt för eleven som 

samhällsmedborgare; lär sig att på egen hand och tillsammans med andra använda 

erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper) 

- Kommunikativ förmåga (förmågan att kommunicera med andra; öka lyhördheten för 

andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift; tillämpa sina kommunikativa 

färdigheter inom olika ämnen och kunskapsområden som är aktuella för den valda 

studieinriktningen; förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett 

sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren; kunna delta i samtal och 

diskussioner med olika syften; hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är 

anpassat efter situation och mottagare; dra slutsatser och föra fram argument så att 

innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte) 

- Att utveckla och uttrycka egna åsikter (grundläggande demokratiska, humanistiska 

och etiska värden; destruktiva krafter) 

- Samspel med andra (diskutera texter; bearbeta sina texter utifrån egen värdering och 

andras råd; i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter; kunna delta i 

samtal och diskussioner med olika syften) 

- Samarbete och enskilt arbete (lär sig att på egen hand och tillsammans med andra 

använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa 

kunskaper) 

- Att hantera språket, såsom tala, lyssna och skriva (utveckla förmågan att tala och 

skriva väl; inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och 

utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva; kan, vill och vågar 

uttrycka sig i många olika sammanhang; bearbeta sina texter utifrån egen värdering 

och andras råd; söka, sovra och bearbeta information; kunna i tal och skrift förmedla 

förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda 

studieinriktningen; kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande 

och lärande; hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation 

och mottagare; tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad; 

förmedla egna och andras tankar i tal och skrift; göra iakttagelser och diskutera 

språkliga skillnader) 

- Empati och perspektivtagande (förstå sig själv och andra i ett kulturellt och 

historiskt sammanhang; reflekterar över existentiella och etiska frågor; utveckla 

förståelse för varför människor skriver och talar olika; förstå sammanhang) 

- Att klara sig i samhället (fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att 

förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som 

bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt 

samhälle; kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven 

själv och den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare) 

- Att förstå talad och skriven norska och danska 

 

Språk som 

- Kommunikation förmåga att kommunicera med andra; för […] samhörigheten 

mellan människor har språket storbetydelse; kommunikation med andra; genom 

skrivandet och talet erövra medel för tänkandet, lärande, kontakt och påverkan; 

förmedla [sig] i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 
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mottagaren; föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och 

anpassade efter målgrupp och syfte 

- Identitetsskapande (för den personliga identiteten […] har språket stor betydelse; 

Språket speglar […] personlighet, bakgrund, kön och intressen; den kulturella 

identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen; mötet med språk […] kan bidra till 

mognad och personlig utveckling; förstår språkets betydelse för identiteten; formulera 

egna tankar och iakttagelser) 

- Språksociologisk medvetenhet (utbildningen i ämnet svenska syftar till att öka 

lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift; språket speglar 

skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund, kön och 

intressen; föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade 

efter målgrupp och syfte; kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader 

som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort) 

- Muntligt och skiftligt bruk (utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla 

förmågan att tala och skriva väl; språklig säkerhet i tal och skrift; hålla anföranden 

inför en grupp; formulera egna tankar och iakttagelser; vara medveten om skillnader 

mellan talat och skrivet språk; kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift; 

föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade efter 

målgrupp och syfte) 

- Metod för kunskapsbildande (grundläggande betydelse för lärandet och en väg till 

kunskap; nya begrepp; bildas kunskap; kunskapen [görs] synlig och hanterbar; tillägna 

sig nya begrepp; genom skrivandet och talet erövra medel för tänkandet, lärande, 

kontakt och påverkan; insikt i hur lärande går till särskilt med avseende på språkets 

roll; använda […] språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper; skrivandet 

som ett medel för att utveckla tänkande och lärande) 

- Förutsättning för studier (att i tal och skrift kunna använda språket är således en 

förutsättning för studier och för att aktivt och ansvarigt kunna delta i samhällslivet; 

genom skrivandet och talet erövra medel för tänkandet, lärande, kontakt och påverkan) 

- Demokratisk rättighet (viktigt uppdrag för skolan [är] elevernas språkutveckling; 

genom skrivandet och talet erövra medel för tänkandet, lärande, kontakt och påverkan) 

- Kunskap om det svenska språket, såsom form och historia (utvecklar kunskap om 

det svenska språket, dess ständigt på gående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung 

och historia; kännedom […] om språk och språksituation i hela Norden inklusive 

minoritetsspråken i Sverige; tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och 

byggnad; känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från 

äldsta tider till våra dagar) 

- Förstå talad och skriven norska och danska samt ha kännedom om språk och 

språksituation i hela Norden (uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven 

norska och danska; kännedom […] om språk och språksituation i hela Norden)  

 

Identitet  

- Ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den personliga identiteten 

(personliga; sin fantasi; kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant 

för eleven själv; ha fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet 

utifrån intressen [och] behov) 

- Ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den kulturella identiteten genom 

språk, litteratur och historia (kulturella; den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i 
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språket och litteraturen; förstå sig själv […] i ett kulturellt och historiskt sammanhang; 

beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk)  

- Elevens valda studieinriktning ska vara en utgångspunkt för utbildningen 
(eleverna ser en meningsfull helhet i sin utbildning, där den valda studieinriktningen 

är en utgångspunkt; kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant […] 

för den valda studieinriktningen; ha fördjupat sina kunskaper inom något område av 

svenskämnet utifrån […] vald studieinriktning) 

- Språkets betydelse (för den personliga identiteten […] har språket stor betydelse; 

språket speglar […] personlighet; förstår språkets betydelse för identiteten; vill och 

vågar uttrycka sig) 

- Självmedvetenhet (utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen 

värdering och andras råd) 

- Etiska och moraliska ställningstaganden (i dialog med andra uttrycker tankar, 

känslor och åsikter och reflekterar över existentiella och etiska frågor; förtrogen med 

grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden; medveten om 

destruktiva krafter att reagera mot; kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som 

är relevant för eleven […] som samhällsmedborgare)
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Bilaga 2 

Nodalpunkter med fullständiga ekvivalenskedjor för Högskolan i 

Halmstad 

Varje delkurs mål inleds med orden ”Efter avslutad delkurs […] förväntas studenten kunna” 

eller ”Den studerande skall kunna”. Detta indikerar att texten som följer är det som skall 

uppfyllas för att bli godkänd på kursen. 

 

 

Steg 1 – uppdelning efter begynnelseord 

 

Kunna 

Analysera: språkliga, litterära och didaktiska metoder i en undervisningssituation; barns 

språkutveckling; ord, fraser och satser med avseende på form, funktion och betydelse; 

sakprosatexter och litterära texter; undervisningsförlopp utifrån ett språkpedagogiskt 

perspektiv;  

sakprosa och litterära texter; ett urval äldre sakprosa- och litterära texter från vikingatid och 

framåt; skönlitterära texter från 1800-talet och framåt; 

litterära texter, däribland ungdomslitteratur; ungdomslitteratur; texter med hjälp av en 

genrepedagogisk och funktionell språkbeskrivning; olika genrers betydelsebildande 

egenskaper; dramatexter, såväl några av teaterhistoriens klassiker som moderna pjäser; 

vetenskapliga rapporter; 

språkets och litteraturens moderna utveckling mot bakgrund av sociala och kulturella 

skillnader; socialt, regionalt och genusmässigt språkmaterial som är av betydelse för en 

nyanserad syn på språkvariation, språkutveckling och språkproblem i samhälle och skola; 

språk- och litteraturundervisning; kritiskt analysera vetenskapliga rapporter. 

(text språk) 

 

Beskriva: olika språk- och litteraturvetenskapliga inkl språk- och litteraturpedagogiska teorier; 

svenskämnets framväxt inom ramen för ett historiskt och samhälleligt perspektiv; olika 

kommunikationssituationer i klassrummet; de nationella kursplanetexterna i svenska för 

grundskolans högre stadier och gymnasieskolan; svenskans ljudsystem; olika teorier om 

första- och andraspråkstillägnande; barns språkutveckling i ett generellt perspektiv och i ett 

andraspråksperspektiv; metoder och teorier för såväl språkvetenskaplig som litterär 

textanalys; 

det svenska språkets historia från vikingatid och framåt; 

läsande och skrivande i ett utvecklingsperspektiv; teaterns historia; 

Inget på avancerad nivå. 

 

Tillämpa: språk- och litteraturdidaktiska modeller i en undervisningssituation (gäller för 

studenter som har svenska som sin andra inriktning); språkdidaktiska modeller i 

undervisningssituationer (gäller för studenter som har svenska som sin andra inriktning); 

31-60, inget. 

vetenskapliga metoder inom både språk- och litteraturvetenskap; språk- och 

litteraturdidaktiska modeller i undervisningssituationer; metoder för textsamtal; kunskapen 
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genom praktiskt arbete med drama och teater; språk- och litteraturvetenskapliga teorier och 

metoder; 

språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig uppsats; vetenskapliga metoder inom 

både språk- och litteraturvetenskap; någon av de sociologiska/diskursanalytiska metoder som 

studerats på avancerad nivå. 

(metod och teori, modeller) 

 

Utveckla: insikt i språkliga, litterära och didaktiska frågeställningar;  

insikt i hur de på olika sätt kan arbeta med litteratur i skola; insikter i hur språk och litteratur i 

äldre tid kan användas i ett pedagogiskt sammanhang; 

insikt i ungdomars läsande i ett utvecklingsperspektiv; 

insikt i språk- och litteratursociologiska föreställningar; 

(insikt) 

 

Diskutera: bedömning och betygssättning; texters normer och värderingsdimensioner; 

hur kulturella och språkliga fenomen skapas, vidmakthålls och förändras; litterära 

kanonfrågor; 

ett utvidgat textbegrepp; läsningens betydelse i alla ämnen; skrivandets centrala roll i 

lärandeprocessen; 

exempel ur litteratur som belyser sociala och genusbetingade skillnader i kultur- och 

litteraturkonsumtion; 

(företeelser, betydelser, roller) 

 

Reflektera: kring de nationella kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och 

gymnasieskolan; 

över undervisnings i svenska; 

kring språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

kritiskt reflektera kring språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

 

Verb som inte är så ofta förekommande: 

Förklara: (1-30) teoretiska modeller för svenskundervisning; 

(31-60) hur litteratur på olika sätt gestaltar mänsklig erfarenhet;  

 

Identifiera: (1-30) olika kommunikationssituationer i klassrummet; undervisningsförlopp 

utifrån ett språkpedagogiskt perspektiv. 

 

Dokumentera: (avancerad) språk- och litteraturundervisning; 

 

Exemplifiera: (1-30) hur kunskap om språkliga strukturer kan tillämpas i en 

undervisningssituation; 

 

Jämföra: (1-30) olika språk- och litteraturvetenskapliga, inkl språk- och litteraturpedagogiska 

teorier; 

 

Bedöma: (1-30) elevtexter 

 

Föra samtal: (31-60) om litteratur som utgår från såväl ett erfarenhetspedagogiskt som 

litterärt perspektiv. 
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Utarbeta: (31-60) lektionsplaneringar för undervisning i litteratur 

 

Redovisa: (61-90) fördjupade erfarenheter av och kunskaper om skrivandet som redskap för 

reflektion och lärande; 

 

Ge respons: (61-90) på olika former av skrivande; 

 

Värdera: (avancerad) språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

 

VFU: (31-60) ha kunnat tillägna sig kunskaper om svensklärarens såväl kunskaps- som 

samhällsuppdrag; ha fått möjlighet att aktivt delta i en svensklärares samtliga uppgifter och 

därmed få ett verksamhetsperspektiv på svenskläraryrket som profession i skola och samhälle 

självständigt, under handledning, kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera över 

undervisning i svenska; kunna medverka vid betygssättning; kunna arbeta i arbetslag med 

utgångspunkt i verksamheten; 

 

 

Steg 2 – uppdelning efter nodalpunkt 

 

Ämneskunskap 
Analysera: ord, fraser och satser med avseende på form, funktion och betydelse; 

sakprosatexter och litterära texter;  

sakprosa och litterära texter; ett urval äldre sakprosa- och litterära texter från vikingatid och 

framåt; skönlitterära texter från 1800-talet och framåt; 

litterära texter, däribland ungdomslitteratur; ungdomslitteratur; olika genrers 

betydelsebildande egenskaper; dramatexter, såväl några av teaterhistoriens klassiker som 

moderna pjäser; vetenskapliga rapporter; 

språkets och litteraturens moderna utveckling mot bakgrund av sociala och kulturella 

skillnader; socialt, regionalt och genusmässigt språkmaterial som är av betydelse för en 

nyanserad syn på språkvariation, språkutveckling och språkproblem i samhälle och skola; 

kritiskt analysera vetenskapliga rapporter. 

 

Beskriva: olika språk- och litteraturvetenskapliga […] teorier; svenskans ljudsystem; olika 

teorier om första- och andraspråkstillägnande; barns språkutveckling i ett generellt perspektiv 

och i ett andraspråksperspektiv; metoder och teorier för såväl språkvetenskaplig som litterär 

textanalys; det svenska språkets historia från vikingatid och framåt; teaterns historia; 

 

Tillämpa: vetenskapliga metoder inom både språk- och litteraturvetenskap; kunskapen genom 

praktiskt arbete med drama och teater; språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

vetenskapliga metoder inom både språk- och litteraturvetenskap; någon av de 

sociologiska/diskursanalytiska metoder som studerats på avancerad nivå. 

 

Utveckla: insikt i språkliga, litterära […] frågeställningar; insikt i språk- och 

litteratursociologiska föreställningar; 

 

Diskutera: texters normer och värderingsdimensioner; hur kulturella och språkliga fenomen 

skapas, vidmakthålls och förändras; litterära kanonfrågor; exempel ur litteratur som belyser 

sociala och genusbetingade skillnader i kultur- och litteraturkonsumtion; 

 



Bilaga 2 

4  

Reflektera: kring språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; kritiskt reflektera 

kring språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

 

Förklara: hur litteratur på olika sätt gestaltar mänsklig erfarenhet; 

 

Jämföra: olika språk- och litteraturvetenskapliga […] teorier; 

 

Föra samtal: om litteratur som utgår från såväl ett erfarenhetspedagogiskt som litterärt 

perspektiv. 

 

Värdera: språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

 

 

Yrkesrelaterad kunskap 

Analysera: språkliga, litterära och didaktiska metoder i en undervisningssituation; barns 

språkutveckling; undervisningsförlopp utifrån ett språkpedagogiskt perspektiv; texter med 

hjälp av en genrepedagogisk och funktionell språkbeskrivning; språk- och 

litteraturundervisning; 

 

Beskriva: olika […] språk- och litteraturpedagogiska teorier; svenskämnets framväxt inom 

ramen för ett historiskt och samhälleligt perspektiv; olika kommunikationssituationer i 

klassrummet; de nationella kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och 

gymnasieskolan; läsande och skrivande i ett utvecklingsperspektiv; 

 

Tillämpa: språk- och litteraturdidaktiska modeller i en undervisningssituation (gäller för 

studenter som har svenska som sin andra inriktning); språkdidaktiska modeller i 

undervisningssituationer (gäller för studenter som har svenska som sin andra inriktning); 

språk- och litteraturdidaktiska modeller i undervisningssituationer; metoder för textsamtal; 

språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig uppsats; 

 

Utveckla: insikt i […] didaktiska frågeställningar; insikt i hur de på olika sätt kan arbeta med 

litteratur i skola; insikter i hur språk och litteratur i äldre tid kan användas i ett pedagogiskt 

sammanhang; insikt i ungdomars läsande i ett utvecklingsperspektiv; 

 

Diskutera: bedömning och betygssättning; ett utvidgat textbegrepp; läsningens betydelse i alla 

ämnen; skrivandets centrala roll i lärandeprocessen; 

 

Reflektera: kring de nationella kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och 

gymnasieskolan; över undervisnings i svenska; 

 

Förklara: teoretiska modeller för svenskundervisning; 

 

Identifiera: olika kommunikationssituationer i klassrummet; undervisningsförlopp utifrån ett 

språkpedagogiskt perspektiv. 

 

Dokumentera: språk- och litteraturundervisning; 

 

Exemplifiera: hur kunskap om språkliga strukturer kan tillämpas i en undervisningssituation; 
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Jämföra: olika […] språk- och litteraturpedagogiska teorier; 

 

Bedöma: elevtexter 

 

Föra samtal: om litteratur som utgår från såväl ett erfarenhetspedagogiskt som litterärt 

perspektiv 

 

Utarbeta: lektionsplaneringar för undervisning i litteratur 

 

Redovisa: fördjupade erfarenheter av och kunskaper om skrivandet som redskap för reflektion 

och lärande; 

 

Ge respons: på olika former av skrivande; 

 

VFU: ha kunnat tillägna sig kunskaper om svensklärarens såväl kunskaps- som 

samhällsuppdrag; ha fått möjlighet att aktivt delta i en svensklärares samtliga uppgifter och 

därmed få ett verksamhetsperspektiv på svenskläraryrket som profession i skola och samhälle 

självständigt, under handledning, kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera över 

undervisning i svenska; kunna medverka vid betygssättning; kunna arbeta i arbetslag med 

utgångspunkt i verksamheten; 

 

 

Steg 3 – kategorisering inom nodalpunkterna utifrån innerbörd 

 

Ämneskunskap 
analysera ord, fraser och satser med avseende på form, funktion och betydelse; beskriva 

svenskans ljudsystem; beskriva det svenska språkets historia från vikingatid och framåt; 

 

analysera sakprosatexter och litterära texter; analysera sakprosa och litterära texter; analysera 

ett urval äldre sakprosa- och litterära texter från vikingatid och framåt; skönlitterära texter 

från 1800-talet och framåt; analysera litterära texter, däribland ungdomslitteratur; analysera 

ungdomslitteratur; diskutera texters normer och värderingsdimensioner; diskutera litterära 

kanonfrågor; förklara hur litteratur på olika sätt gestaltar mänsklig erfarenhet; föra samtal om 

litteratur som utgår från såväl ett erfarenhetspedagogiskt som litterärt perspektiv; 

 

analysera olika genrers betydelsebildande egenskaper; 

 

analysera dramatexter, såväl några av teaterhistoriens klassiker som moderna pjäser; beskriva 

teaterns historia; tillämpa kunskapen genom praktiskt arbete med drama och teater; 

 

analysera språkets och litteraturens moderna utveckling mot bakgrund av sociala och 

kulturella skillnader; utveckla insikt i språkliga, litterära […] frågeställningar; diskutera hur 

kulturella och språkliga fenomen skapas, vidmakthålls och förändras; diskutera exempel ur 

litteratur som belyser sociala och genusbetingade skillnader i kultur- och litteraturkonsumtion; 

 

analysera socialt, regionalt och genusmässigt språkmaterial som är av betydelse för en 

nyanserad syn på språkvariation, språkutveckling och språkproblem i samhälle och skola; 

utveckla insikt i språk- och litteratursociologiska föreställningar; 
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beskriva olika språk- och litteraturvetenskapliga […] teorier; beskriva metoder och teorier för 

såväl språkvetenskaplig som litterär textanalys; tillämpa vetenskapliga metoder inom både 

språk- och litteraturvetenskap; tillämpa språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

tillämpa vetenskapliga metoder inom både språk- och litteraturvetenskap; tillämpa någon av 

de sociologiska/diskursanalytiska metoder som studerats på avancerad nivå; reflektera kring 

språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; kritiskt reflektera kring språk- och 

litteraturvetenskapliga teorier och metoder; jämföra olika språk- och litteraturvetenskapliga 

[…] teorier; värdera språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; analysera 

vetenskapliga rapporter; kritiskt analysera vetenskapliga rapporter; 

 

beskriva olika teorier om första- och andraspråkstillägnande; beskriva barns språkutveckling i 

ett generellt perspektiv och i ett andraspråksperspektiv;  

 

 

Yrkesrelaterad kunskap 

analysera språkliga, litterära och didaktiska metoder i en undervisningssituation; analysera 

språk- och litteraturundervisning; beskriva olika kommunikationssituationer i klassrummet; 

analysera undervisningsförlopp utifrån ett språkpedagogiskt perspektiv; utveckla insikt i […] 

didaktiska frågeställningar; reflektera över undervisning i svenska; identifiera olika 

kommunikationssituationer i klassrummet; identifiera undervisningsförlopp utifrån ett 

språkpedagogiskt perspektiv; 

 

analysera barns språkutveckling; beskriva läsande och skrivande i ett utvecklingsperspektiv; 

utveckla insikt i ungdomars läsande i ett utvecklingsperspektiv; 

 

beskriva olika […] språk- och litteraturpedagogiska teorier; förklara teoretiska modeller för 

svenskundervisning; jämföra olika […] språk- och litteraturpedagogiska teorier; tillämpa 

språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig uppsats; 

 

beskriva svenskämnets framväxt inom ramen för ett historiskt och samhälleligt perspektiv; 

 

beskriva de nationella kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och 

gymnasieskolan; diskutera bedömning och betygssättning; reflektera kring de nationella 

kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och gymnasieskolan; dokumentera 

språk- och litteraturundervisning; bedöma elevtexter; utarbeta lektionsplaneringar för 

undervisning i litteratur; ge respons på olika former av skrivande; kunna medverka vid 

betygssättning; 

 

tillämpa språk- och litteraturdidaktiska modeller i en undervisningssituation (gäller för 

studenter som har svenska som sin andra inriktning); tillämpa språkdidaktiska modeller i 

undervisningssituationer (gäller för studenter som har svenska som sin andra inriktning); 

tillämpa språk- och litteraturdidaktiska modeller i undervisningssituationer; tillämpa metoder 

för textsamtal; utveckla insikt i hur de på olika sätt kan arbeta med litteratur i skola; utveckla 

insikter i hur språk och litteratur i äldre tid kan användas i ett pedagogiskt sammanhang; 

diskutera ett utvidgat textbegrepp; exemplifiera hur kunskap om språkliga strukturer kan 

tillämpas i en undervisningssituation; föra samtal om litteratur som utgår från såväl ett 

erfarenhetspedagogiskt som litterärt perspektiv; analysera texter med hjälp av en 

genrepedagogisk och funktionell språkbeskrivning; 
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diskutera läsningens betydelse i alla ämnen; diskutera skrivandets centrala roll i 

lärandeprocessen; redovisa fördjupade erfarenheter av och kunskaper om skrivandet som 

redskap för reflektion och lärande; 

 

ha kunnat tillägna sig kunskaper om svensklärarens såväl kunskaps- som samhällsuppdrag; ha 

fått möjlighet att aktivt delta i en svensklärares samtliga uppgifter och därmed få ett 

verksamhetsperspektiv på svenskläraryrket som profession i skola och samhälle självständigt, 

under handledning, kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera över undervisning i 

svenska; kunna arbeta i arbetslag med utgångspunkt i verksamheten; 

 

 

Steg 4 – formulering av innehåll hos kategorierna och disposition 

 

Ämneskunskap 
Beskriva och analysera svenska språkets grammatik, fonologi och historiska utveckling: 

analysera ord, fraser och satser med avseende på form, funktion och betydelse; beskriva 

svenskans ljudsystem; beskriva det svenska språkets historia från vikingatid och framåt. 

 

Analysera facklitteratur och skönlitteratur från vikingatid och framåt samt ungdomslitteratur 

och diskutera kanonfrågor: 

analysera sakprosatexter och litterära texter; analysera sakprosa och litterära texter; analysera 

ett urval äldre sakprosa- och litterära texter från vikingatid och framåt; analysera skönlitterära 

texter från 1800-talet och framåt; analysera litterära texter, däribland ungdomslitteratur; 

analysera ungdomslitteratur; diskutera litterära kanonfrågor. 

 

Diskutera och förklara hur texter förmedlar normer och värderingar samt gestaltar mänskligt 

liv och även föra samtal om litteratur: 

diskutera texters normer och värderingsdimensioner; förklara hur litteratur på olika sätt 

gestaltar mänsklig erfarenhet; föra samtal om litteratur som utgår från såväl ett 

erfarenhetspedagogiskt som litterärt perspektiv. 

 

Analysera olika genrers betydelsebildande egenskaper: 

analysera olika genrers betydelsebildande egenskaper. 

 

Beskriva teaterns historia, analysera teaterhistoriska klassiker och moderna pjäser samt 

tillämpa kunskapen genom praktiskt arbete med drama och teater: 

analysera dramatexter, såväl några av teaterhistoriens klassiker som moderna pjäser; beskriva 

teaterns historia; tillämpa kunskapen genom praktiskt arbete med drama och teater. 

 

Tillämpa ett sociologiskt perspektiv på språk och litteratur och dess utveckling och utifrån 

detta analysera, utveckla insikt i och diskutera hur kulturella och språkliga fenomen skapas, 

vidmakthålls och förändras: 

analysera språkets och litteraturens moderna utveckling mot bakgrund av sociala och 

kulturella skillnader; utveckla insikt i språkliga, litterära […] frågeställningar; diskutera hur 

kulturella och språkliga fenomen skapas, vidmakthålls och förändras. 

 

Diskutera hur genus och socialt arv kan påverka kultur- och litteraturkonsumtion: 

diskutera exempel ur litteratur som belyser sociala och genusbetingade skillnader i kultur- och 

litteraturkonsumtion. 
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Analysera och utveckla insikt i hur olika lekter fungerar, såsom sociolekt, dialekt, sexolekt, 

med fokus på samhälle och skola: 

analysera socialt, regionalt och genusmässigt språkmaterial som är av betydelse för en 

nyanserad syn på språkvariation, språkutveckling och språkproblem i samhälle och skola; 

utveckla insikt i språk- och litteratursociologiska föreställningar. 

 

Beskriva, tillämpa, värdera och kritiskt reflektera kring olika språk- och 

litteraturvetenskapliga teorier och metoder samt tillämpa någon av de 

sociologiska/diskursanalytiska metoder som studeras på avancerad nivå, samt kritiskt 

analysera vetenskapliga rapporter: 

beskriva olika språk- och litteraturvetenskapliga […] teorier; beskriva metoder och teorier för 

såväl språkvetenskaplig som litterär textanalys; tillämpa vetenskapliga metoder inom både 

språk- och litteraturvetenskap; tillämpa språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; 

tillämpa vetenskapliga metoder inom både språk- och litteraturvetenskap; tillämpa någon av 

de sociologiska/diskursanalytiska metoder som studerats på avancerad nivå; reflektera kring 

språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; kritiskt reflektera kring språk- och 

litteraturvetenskapliga teorier och metoder; jämföra olika språk- och litteraturvetenskapliga 

[…] teorier; värdera språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder; analysera 

vetenskapliga rapporter; kritiskt analysera vetenskapliga rapporter. 

 

Beskriva teorier om förstaspråks- och andraspråks- utveckling och tillägnande: 

beskriva olika teorier om första- och andraspråkstillägnande; beskriva barns språkutveckling i 

ett generellt perspektiv och i ett andraspråksperspektiv. 

 

 

Yrkesrelaterad kunskap 

Tillägna sig kunskap om kursplanerna, genom att beskriva och reflektera över dessa, samt att 

utifrån kursplanerna kunna planera och genomföra en lektion samt ge respons på skrivande 

samt diskutera och genomföra bedömning och betygsättning: 

beskriva de nationella kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och 

gymnasieskolan; diskutera bedömning och betygssättning; reflektera kring de nationella 

kursplanetexterna i svenska för grundskolans högre stadier och gymnasieskolan; dokumentera 

språk- och litteraturundervisning; bedöma elevtexter; utarbeta lektionsplaneringar för 

undervisning i litteratur; ge respons på olika former av skrivande; kunna medverka vid 

betygssättning. 

 

Beskriva svenskämnets framväxt inom ramen för ett historiskt och samhälleligt perspektiv: 

beskriva svenskämnets framväxt inom ramen för ett historiskt och samhälleligt perspektiv. 

 

Analysera undervisningsförlopp och metoder för språk- och litteraturundervisning utifrån ett 

språkpedagogiskt perspektiv samt identifiera och beskriva olika kommunikationssituationer i 

klassrummet samt utveckla insikt i och reflektera över svenskundervisningen: 

analysera språkliga, litterära och didaktiska metoder i en undervisningssituation; analysera 

språk- och litteraturundervisning; beskriva olika kommunikationssituationer i klassrummet; 

analysera undervisningsförlopp utifrån ett språkpedagogiskt perspektiv; utveckla insikt i […] 

didaktiska frågeställningar; reflektera över undervisning i svenska; identifiera olika 

kommunikationssituationer i klassrummet; identifiera undervisningsförlopp utifrån ett 

språkpedagogiskt perspektiv. 
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Tillämpa pedagogiska och didaktiska modeller för att kunna använda ämneskunskap i 

undervisning, om litteratur, språk, grammatik, genrer och föra text- och litteratursamtal samt 

använda sig av ett utvidgat textbegrepp: 

tillämpa språk- och litteraturdidaktiska modeller i en undervisningssituation (gäller för 

studenter som har svenska som sin andra inriktning); tillämpa språkdidaktiska modeller i 

undervisningssituationer (gäller för studenter som har svenska som sin andra inriktning); 

tillämpa språk- och litteraturdidaktiska modeller i undervisningssituationer; tillämpa metoder 

för textsamtal; utveckla insikt i hur de på olika sätt kan arbeta med litteratur i skola; utveckla 

insikter i hur språk och litteratur i äldre tid kan användas i ett pedagogiskt sammanhang; 

diskutera ett utvidgat textbegrepp; exemplifiera hur kunskap om språkliga strukturer kan 

tillämpas i en undervisningssituation; föra samtal om litteratur som utgår från såväl ett 

erfarenhetspedagogiskt som litterärt perspektiv; analysera texter med hjälp av en 

genrepedagogisk och funktionell språkbeskrivning. 

 

Tillägna sig ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet och lärarens samt skolans 

utbildnings- och samhällsuppdrag samt kunna genomföra svensklärarens samtliga 

arbetsuppgifter: 

ha kunnat tillägna sig kunskaper om svensklärarens såväl kunskaps- som samhällsuppdrag; ha 

fått möjlighet att aktivt delta i en svensklärares samtliga uppgifter och därmed få ett 

verksamhetsperspektiv på svenskläraryrket som profession i skola och samhälle självständigt, 

under handledning, kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera över undervisning i 

svenska; kunna arbeta i arbetslag med utgångspunkt i verksamheten. 

 

Diskutera och visa förståelse för läsningens och skrivandets centrala betydelse för 

lärandeprocessen och kunskapstillägnande i alla ämnen: 

diskutera läsningens betydelse i alla ämnen; diskutera skrivandets centrala roll i 

lärandeprocessen; redovisa fördjupade erfarenheter av och kunskaper om skrivandet som 

redskap för reflektion och lärande. 

 

Beskriva och utveckla insikt i ungdomars läsande och skrivande i ett utvecklingsperspektiv 

samt analysera barns språkutveckling: 

analysera barns språkutveckling; beskriva läsande och skrivande i ett utvecklingsperspektiv; 

utveckla insikt i ungdomars läsande i ett utvecklingsperspektiv. 

 

Beskriva, förklara och jämföra olika språk- och litteraturpedagogiska teorier och modeller 

samt kunna tillämpa språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig uppsats: 

beskriva olika […] språk- och litteraturpedagogiska teorier; förklara teoretiska modeller för 

svenskundervisning; jämföra olika […] språk- och litteraturpedagogiska teorier; tillämpa 

språk- och litteraturdidaktiska teorier i en vetenskaplig uppsats. 


