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Sammandrag 

Den svenska lärarutbildningen har under de senaste decennierna genomgått flertalet stora 

reformer som inneburit stora förändringar för både lärare och studenter. Den senaste reformen 

i ordningen implementerades under hösten 2011 och ledde till att det återigen finns fyra olika 

yrkesexamina inom lärarutbildningen: förskolelärare, grundskollärare, ämneslärare och 

yrkeslärare. Den här studien undersöker Uppsala universitets svensklärarutbildning efter 

hösten 2011 för blivande ämneslärare i svenska och hur väl den förbereder sina studenter för 

ett yrke som gymnasielärare. Detta undersöks dels genom en jämförande studie av Uppsala 

universitet respektive gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner för svenskämnet och dels 

genom intervjuer av tidigare studenter som fått sin examen efter hösten 2011 från Uppsala 

universitet. Resultatet från den jämförande studien av ämnes- och kursplaner visar att det 

finns en diskrepans mellan det som Uppsala universitet lär ut och det som gymnasieskolorna 

efterfrågar inom områdena retorik, digital kompetens samt betyg och bedömning. Resultatet 

från intervjuerna visar på samma diskrepans som den jämförande studien men även att det 

finns en upplev distans mellan Universitetet och skolorna som informanterna pekar på som 

problematisk. Resultatet diskuteras slutligen ur olika perspektiv så som lärarutbildningens 

syfte, studenternas önskan samt gymnasieskolornas ansvar gentemot nyexaminerade lärare. 

Undersökningens slutsats blir att det finns en del att önska av Uppsala universitets 

svensklärarutbildning gällande ämneskunskaper samt samarbetet universitet och 

gymnasieskolor emellan.   

Nyckelord: Lärarutbildning, den nya lärarutbildningen, Uppsala universitets lärarutbildning, 

svenskämnet, ämneslärare, svensklärare, utbildning       
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1 Inledning 
Den svenska skolan är ett hett debatterat ämne och ständigt skrivs det nya svarta rubriker om 

sjunkande resultat, brist på disciplin och bristande likvärdighet. Det är inte bara skolans 

organisation och eleverna som får utså kritik i den allmänna debatten om den svenska skolan 

utan även lärarna, lärarutbildningarna och lärarstudenterna får sin beskärda del. Det är i den 

här debatten, i tidningsrubrikerna och sjunkande PISA resultat som intresset för den här 

undersökningen föddes, för är det verkligen en korrekt bild som målas upp av skolväsendet? 

Är verkligen kvaliteten på utbildning, både för lärarstudenter och elever, så bristande? Den 

här uppsatsen undersökningen skulle det bli alltför stor om jagt att försökte a msig på att ge en 

heltäckande bild av kvaliteten på svenskt utbildningsväsen, varför jag har valt att fokusera på 

den del i det här som jag själv har stor erfarenhet av och intresse för, nämligen 

lärarutbildningen. Jag började läsa till ämneslärare vid Uppsala universitet under hösten 2012 

med ingångsämnet svenska och har nu efter snart nio avslutade terminer inte långt kvar till 

min lärarexamen. Under min utbildning har jag mött väldigt många studenter, lärare, elever 

och lärarutbildare och mitt samlade intryck har hela tiden varit att skolväsendet kryllar av 

kompetenta människor med höga ambitioner och ett brinnande intresse för skolan och 

utbildning. Jag får inte ihop de två bilderna, medias och min egna, och blev därför intresserad 

av  Jag började läsa till ämneslärare vid Uppsala universitet under hösten 2012 med 

ingångsämnet svenska och har nu efter snart nio avslutade terminer inte långt kvar till min 

lärarexamen. Under min utbildning har jag mött väldigt mycket olika studenter, lärare, elever 

och lärarutbildare och mitt samlade intryck har hela tiden varit att skolväsendet kryllar av 

kompetenta människor med höga ambitioner och ett brinnande intresse för skolan. valt att se 

närmare på kvaliteten på svensklärarutbildningen på Uppsala universitet och försöka besvara 

frågan om hur väl utbildningen förbereder sina studenter för ett arbete i gymnasieskolan.  

1.1 Syfte  

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur väl tidigare studenter vid 

Uppsala universitets svensklärarprogram upplever att utbildningen förberett dem inför 

arbetslivet i som svensklärare i gymnasieskolan. Detta har gjorts genom att först undersöka 

gymnasieskolan- och universitetets styrdokument i syfte att identifiera eventuella skillnader i 

ämnesinnehållet i dessa. Den jämförande studien av styrdokumenten har sedan kompletterats 

med intervjuer baserade på de teman som framkommit under studien. Informanterna är 

tidigare studenter från Uppsala universitets svensklärarutbildning som nu är verksamma ute 

på skolorna inom Uppsala kommun.  
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genom att jämföra styrdokument intervjua tidigare lärarstudenter som nu arbetar ute i 

skolorna.   

2 Tidigare forskning 
Det finns ingen tidigare studie som undersökt hur svensklärare examinerade i det nya 

lärarprogrammet från 2011 vid Uppsala universitet upplevt att utbildningen förberett dem för 

svenskläraryrket ipå gymnasieskolan. Det finns dock mycket forskning, både nationell och 

internationell som gjorts på lärarutbildning som fenomen, både i ett historiskt och nutida 

perspektiv. En av de få undersökningar som dock gjorts på det nya lärarprogrammet är en 

enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund genomförde under hösten 2016 på över 1000 

studenter från 11 lärosäten i Sverige (2016a) (s. 13). De som svarade på enkäten var 

lärarstudentere från samtliga inriktningar på lärarprogrammet som var i slutet av sin 

utbildning alltså inte börjat arbeta som lärare. Syftet med den undersökningLärarnas 

Riksförbunds enkätundersökning var att ta reda på hur lärar- och förskolestudenter som 

befinner sig i slutet på sin utbildning ser på den ur olika aspekter (2016a, s. 13). Fokus i låg i 

atthar varit att undersöka om studenterna upplever att ”utbildningen har hållit hög kvalitet, om 

de anser att de fått med sig tillräckliga kunskaper för kommande yrkesutövning och hur de 

tänkt kring valet av utbildning ur olika aspekter” (2016a, s. 13). Lärarnas Riksförbunds 

undersökning ger en unik bild av de nya lärarprogrammens kvalitet ur studenternas 

perspektiv, men har som sagt gjorts på studenter som är i slutet av sin utbildning och inte har 

börjat arbeta än. Undersökningens resultat gällande studenternas syn på innehåll och kvalitet i 

respektive lärarutbildning samt förberedelser för yrkesutövningen visar dock att majoriteten 

av studenterna är nöjda med kvaliteten, anser att de får en god förberedelse för 

yrkesutövningen samt att de tycker att utbildningen har en god pedagogik och 

forskningsanknytning (2016a, s. 5). Den kritik som framkommer mot lärarutbildningarna i 

undersökningen rör främst bristen på lärarledd undervisning samt att en klar majoritet av 

studenterna anser att de får för lite kunskaper i bedömning och betygsättning, 

specialpedagogik, att använda digitala verktyg samt att undervisa nyanlända elever (2016a, s. 

5). Lärarnas riksförbund menar dock att det inte är läge för ytterligare en reform för 

lärarutbildningarna utan att det mer handlar om att stärka de utbildningar som redan finns 

genom att exempelvis koncentrera utbildningarna till färre lärosäten, öka den lärarledda 

undervisningen samt överväga att skärpa antagningsproven genom exempelvis 

lämplighetsprov.  
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Lämplighetsprovens vara eller icke vara när det kommer till lärarutbildningarna är aktuellt 

och hett debatterat ämne. Utöver det att Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att många 

studenter står bakom införandet av lämplighetsprov så publicerade Utbildningsdepartementet 

2013 ett pressmeddelande med tio förändringsförslag för den svenska skolan, där det sjätteett 

av förslagenförslaget var att det borde införas lämplighetsprov vid antagningen till 

lärarutbildningen. Utbildningsdepartementet skriver att det inte är alla personer som är 

lämpade till att bli lärareför läraryrket och att det handlar om att besitta fler kompetenser än 

goda ämneskunskaper (Pressmeddelande, 2013, 3 juni3 juni 2013).  Jens Gardesten, 

universitetsadjunkt vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har 

intresserat sig för vad det egentligen är som utbildningsdepartementet menar med att vissa är 

lämpliga för att vara lärare och vissa inte, vilka egenskaper eller personlighetsdrag som är de 

lämpliga för en lärare och vilka som då inte är det. Gardesten kallar dessa egenskaper ”de 

nödvändiga grunderna” och har i sin avhandling studerat detta fenomen närmare (2016). 

Gardesten  synar tanken om ”de nödvändiga grunderna” ur eni en historisk kontext och visar 

på att det genom tid alltid har funnits en tanke ompå att lärare är en egenskap som inte alla 

besitter och , att vissa är ett ”lärarämne” medan andra och vissa inte är det (2016, s. 14). Det 

genomfördes under hösten 2016 ett pilotprojekt på Linnéuniversitetet, där Gardesten arbetar, 

samt Jönköpings högskola universitetoch Linnéuniversitetet där den vanliga 

antagningsprocessen till lärarutbildningen kompletterades med intervjuer och en reflekterande 

skrivuppgift. Intervjun genomfördes av tre stycken jurymedlemmar, varav två var 

lärarutbildare och en verksam lärare eller skolchef. , Dessa jurymedlemmar skullesom då 

utifrån fem kriterier skulle bedöma om personen i fråga var lämplig eller inte för att bli lärare. 

Jönköpings universitet publicerade i februari i år en rapport där försöket med 

lämplighetsbedömning för blivande lärarstudenter utvärderas och diskuteras. I rapporten 

framkommer att det är svårt att i nuläget klargöra huruvida lämplighetsbedömningen faktiskt 

bidrar till mer lämpade lärare då detta är en fråga att försöka svara på när studenterna väl har 

kommit ut i arbetslivet (Lilliedahl, s. 56). Rapporten fastslår dock att kravet på 

lämplighetsprov betyder att studenten måste utföra en mer omfattande arbetsinsats gällande 

ansökningen vilket ger effekten av mer motiverande sökande samt kanske även i 

förlängningen mer motiverade studenter (Lilliedahl, s. 56). Det är dock viktigt att poängtera 

att lämplighetsprovets potentiella effekter på kommande lärares kvalitet är beroende av ett 

söktryck som överstiger antalet tillgängliga studieplatser (Lilliedahl, s. 57). Det går alltså inte, 

enligt resultatet som presenterats i den här rapporten, att säga att lämplighetsprovet skulle 
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vara en lösning för det låga söktrycket till lärarutbildningen utan det ska snarare ses som ett 

av flera möjliga verktyg att säkre kvaliteten för de studenter som slutför utbildningen. De 

studenter och bedömare som deltog i projektet uppger i rapporten att de överlag tycker att 

lämplighetsproven har fungerat väl och att de ställer sig positiva till fortsatt användning av 

antagningsprov (Lilliedahl, s. 58). Fausto Callegari, utvecklingsledare för lämplighetsförsöket 

på Jönköpings universitet under hösten 2016, uppger i en mailkorrespondens att Jönköpings 

universitet som en konsekvens av det genomförda försöket med lämplighetsprov valt att 

införa antagningsprov för sökande till samtliga fem inriktningar på ämneslärarprogrammet 

(2017).  

3 Skolan- en arena för samhällsförändring 
Lärarutbildningen är en av Sveriges största yrkesutbildningar och en central del i arbetet med 

att skapa en skola som håller hög kvalitet. Lärarutbildningen har historiskt sätt varit föremål 

för många reformer och omstruktureringar och har bara under de senaste 25 åren genomgått 

tre stycken stora reformer som radikalt ändrat utbildningen och i förlängningen även arbetet 

ute på skolorna. Det här har naturligtvis fått stora konsekvenser för hela skolväsendet då 

tempot mellan reformerna gjort det svårt för verksamheterna att exempelvis arbeta in rutiner 

kring de nya arbetssätten samt att utvärdera kvaliteten på de nya utbildningarna. Reformerna 

innebär också att det under stora perioder av de senaste tre decennierna har funnits 

lärarutbildningar som pågått parallellt med varandra runt om på Sveriges universitet och 

högskolor och att det nu ute på skolorna finns pedagogisk personal med flera olika typer av 

lärarexamen och utbildningar i bagaget. Lärarutbildningskonventet, som består av företrädare 

för landets lärarutbildningar, skriver i en debattartikel att de tror att det finns ett samband 

mellan denna reformiver och lärarprofessionens otydliga identitet och den sjunkande status 

som läraryrket har fått (Dagens samhälle, 2014). För tyvärr är det ju så att det trots denna 

reformiver och vilja att med omstruktureringar och olika ”lärarlyftlärarlyft” öka 

lärarutbildningen- och läraryrkets status och söktryck så är lärarbristen idag ett faktum och 

söktrycket till utbildningen fortsatt lågt. Regeringskansliet skriver på sin hemsida att de 

uppskattar att det kommer att saknas uppemot 60 000 lärare redan år 2019 (regeringskansliet) 

och att denna siffra förväntas öka under kommande år då skolan kommer att ha stora 

pensionsavgångar och elevantalet samtidigt förväntas att öka(Regeringskansliet, 20 september 

2016). Den senaste i raden reformer för att råda bot på både det låga söktrycket samt i 

förlängningen även elevernas allt sämre prestationer kom 2011 och innebar ytterligare en 
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storen genomgripande reformering av hela utbildningsväsendet, från lärarutbildning till 

arbetet ute på skolornaen. Den här reformen ledde till att vi återigen har återinförandet av en 

lärarutbildning som resulteraruppdelad i fyra olika lärarexamina: förskollärarexamen, 

grundlärarexamen, ämneslärarexamen samt yrkeslärarexamen. Söktrycket till 

lärarutbildningarna har långsamt ökat under de senaste sex åren, men då ökningarna skett från 

historiskt låga nivåer, så pågår fortsatt en debatt om olika lösningar för att öka läraryrkets 

attraktivitet och status. I den debatten har bland annat där lärarlegitimation, ökade löner och 

finansiella förmåner för vissa studentgrupper varit är några av förslagen. Det är dock inte bara 

det  låga söktrycket som har varitär ett problem för lärarutbildningen utan UKÄs 

Universitetskanslersämbetets, UKÄ, undersökning avpå avhopp från den tidigare 

lärarutbildningen visar på att ungefär 29 % av de studenter antagna till ämneslärarprogrammet 

aldrig avslutar sin utbildning (2016a). Det är i nuläget för tidigt att uttala sig om hur stora 

avhoppen är för ämneslärare i den nya lärarutbildningen, men UKÄs utredare Fredrik Nilsson 

säger i ett uttalande till SVT opinion att han uppskattar att examensfrekvenser för ämneslärare 

kommer att sjunka ytterligare, från ungefär 65 % till runt 50 % (2016b). Sett till dessa siffror 

så blir det tydligt att det inte bara handlar om att öka söktrycket till lärarutbildningarna utan 

samtidigt höja examensfrekvensen för de studenter antagna till lärarutbildningen. Det finns 

flera olika teorier till varför lärarstudenter inte fullföljer sin utbildning och många olika teorier 

om vad som borde göras för att undvika dessa avhopp. Helene Hellmark Knutsson, minister 

för högre utbildning och forskning, säger i ett uttalande frånfrån april 2016 att en i raden 

åtgärder som måste göras för att läraryrket skall bli mer attraktivt är att höja kvaliteten på 

lärarutbildningarna. I april 2016 hade den nya lärarutbildningen varit bruk i ungefär 4,5 år och 

någon samlad nationell bild av hur de nya lärar- och förskollärarutbildningarna fungerade 

utifrån ett kvalitetsperspektiv fanns inte (LR rapport s. 11), vilket betyder att det borde vara 

svårt att uttala sig om den nya lärarutbildningens kvalitet i det skedet. I dag finns det dock 

fortfarande ingen samlad bild av kvaliteten på de nya lärarutbildningarna förutom , UKÄs  har 

genomfört kvalitetsundersökningar som gjorts på vissa förskol- och 

grundskollärarutbildningar vid några lärosäten.  men  UKÄ harhar beräknat att det kommer att 

dröja fram till 2022 innan samtliga planerade kvalitetsgranskningar är klara (Lärarnas 

Riksförbund, 2016a, s. , 11). Andra undersökningar som har gjorts på den nya 

lärarutbildningen sen 2011 är att Riksrevisionen och OECD har granskat den svenska 

lärarutbildningen med fokus på dimensioneringsfrågan.  
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År 2006 tog den borgerliga alliansen över regeringsmakten i Sverige efter tolv års 

socialdemokratiskt styre (Persson, 2011, s. 8). Ett område som då var högprioriterat var 

utbildningspolitiska frågor och en genomgripande förändring av hela utbildningsväsendet, 

från förskola till högskola, inleddes (Persson, 2011, s. 9). Den enskilt största faktorn till att ett 

sådan genomgripande reformeringsarbete inleds skriver Henriksson, är Sveriges sjunkande 

resultat i internationella kunskapsundersökningar så som PISA, TIMMS och PIRLS. I 

december 2001 redovisas resultatet av den första PISA undersökningen och skolverket går ut 

med ett pressmeddelande som lyder: Internationella jämförelser visar: svenska elever är 

duktiga! Sverige ligger då över OECD-genomsnittet inom de samtliga tre områdena 

läsförståelse, matematik och naturvetenskapligt kunnande (Skolverket, 2001s.1). Spolar vi 

sedan fram till PISA-resultaten 2009 så har Sverige sjunkit betydligt i samtliga tre områden 

och presterar nu bara på en genomsnittlig nivå jämfört med resultaten från 2001 då vi låg över 

OECD-genomsnittet. Henriksson Linné (s. 25) skriver att just lärarutbildningen har en 

odiskutabelt viktig roll i formandet av Sveriges framtida skola, vilket alltså gör att många av 

de förändringar som den borgerliga alliansen ville se i svensk skola började med att förändra 

lärarutbildningen (Linné, 2011, s. 25). I regeringens utredning En hållbar lärarutbildning 

(SOU 2008:109), som ligger till grund för den nuvarande lärarutbildningen, slås också fast att 

”Lärarutbildningens utformning, kvalitet och attraktionskraft är av största vikt för skolans 

resultat och utveckling” (s. 53 SOU). Den dåvarande lärarutbildningen från 2001 får kritik 

och rapporten menar att det finns brister i ”nästan samtliga lärarutbildningar” och pekar bland 

annat på den låga andelen forskarutbildade lärare samt en låg grad av internationalisering (s. 

53 SOU). Utredningen som hade börjar år 2006 resulterade år 2012 i att dåvarande 

utbildningsminister Jan Björklund vid riksdagens öppnande presenterade en ny läroplan för 

grundskolan (Persson, 2011, s. 15) och en ny lärarutbildning.   

 

3.1 Lärarutbildningen innan 2011 
Den första lärarhögskolan inrättades i Stockholm år 1956 och följdes av lärarhögskolor i 

Malmö, Göteborg och Uppsala (Linné, 2010, s. 7). Tanken med utbildningen var att anpassa 

den till den överbryggning mellan folkundervisning och lärdomsskola som aktualiserades i 

och med förslaget om en enhetsskola redan år 1946 (ibid).  En viktig grundtanke, som även 

återkommit i senare lärarutbildningsreformer, var den om att all undervisning vid 

lärarhögskolorna skulle vara baserade på en vetenskaplig grund samt att lärarna skulle få ”en 

god orientering i pedagogisk teori” (Linné, 2010, s. 97)., med andra ord har vikten av 
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relationen mellan praktik och teori Ämneslärarna studerade sina ämnen vid universitetet, för 

att sedan studera metodik, pedagogik och praktik vid lärarhögskolan och på så sätt 

tillgodogöra sig både den praktiska och teoretiska kunskap som man ansåg krävdes (Linné, 

2010, s. 7). 1977 års högskolereform innebar att även förskollärare, fritidspedagoger samt 

lärare i praktiska och estetiska ämnen knöts till universiteten och högskolorna, vilket alltså 

resulterade i att flera olika lärarutbildningar förenades i samma lärosäte (Linné, 2010, s. 8s. 

7). Denna omstrukturering ledde till en diskussion om praktiken och teorins roll och plats i 

utbildningarna och återigen fastslogs vikten av vetenskapsbaserad utbildning med 

forskningsanknytning (Linné, 2010, ss.7).  

 

År 1988 var det dags för omstruktureringar i lärarutbildningen igen, vilket ledde till att de 

tidigare inriktningarna slopades och ersattes av ett slags omlottsystem (s. 7) som, bland annat, 

skulle göra att eleverna inte behövde byta lärare var tredje år. Denna omstrukturering ledde 

till en lärarutbildning med inriktning mot grundskolans årkurser 1-7 och en annan mot 

årskurserna 4-9, lärarna överlappade alltså varandra och eleverna kunde få en kontinuitet och 

trygghet i att ha samma lärare under en längre tid (Linné, 2010, s. 17).  Det var dock inte bara 

grundskollärarutbildningen som radikalt omvandlades under den här tiden utan det gällde 

även hela skolans och högskolans styrsystem (Linné, 2010, s. 8). Styrningen flyttades från 

statsmakt till kommun och skola och de tidigare detaljerade reglerna för hur lärarnas arbete 

skulle utföras ersattes till stor del av styrning mot mål, ramar och resultat (s. 8ibid). 

Gymnasielärarutbildningen genomgick också stora förändringar och de olika 

gymnasielärarlinjerna som tidigare varit skilda från varandra ersattes av ett gemensamt 

utbildningsprogram med olika inriktningar som sedan ledde till gymnasielärarexamen (s. 

8ibid).  År 2001 var det så dags igen och efter ytterligare en utredning på statligt initiativ av 

lärarutbildningen kallad ”En förnyad lärarutbildning” fastslås att de äldre lärarexamina skall 

ersättas av en enda, gemensam lärarexamen med flera olika utgångar (Linné, 2010, s. 10; UB 

2000/01:UbU3s. 10) (SOU, s. 53). Så vägen mot ”En förnyad lärarutbildning” påbörjades och 

med slagorden ”en ingång, hundra utgångar” (En förnyad lärarutbildning) började ett arbete 

mot en lärarutbildning med friare ämneskombinationer, fler valmöjligheter och en tydligare 

koppling mellan praktik och teori. I regeringens proposition var det fortfarande givet att 

lärarutbildningen, liksom övrig högskoleutbildning, skulle ”vila på vetenskaplig grund” 

(Linné, 2010, s. 10). Dock hade synen på praktik och den verksamhetsförlagda utbildningen 

ändrats något sen förra lärarutbildningen och regeringen skriver:  
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Den verksamhetsförlagda delen av utbildning skall också bidra till att 

studenterna i högre grad relaterar ämneskunskaperna till lärprocesser 

och urval av ämnesstoff. Lärarutbildningen skall därför mer än 

tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning 

utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. 

    (Prop. 1999/2000:135)  

 

2001 års lärarutbildning skulle alltså syfta till att överbrygga den distans som studenter 

upplevde fanns mellan akademien på universitetet och verksamheten ute på skolorna. 

Resultatet blev tyvärr inte det förväntade utan 2001 års lärarutbildning fick mycket kritik och 

Riksrevisionen  som är en myndighet under riksdagen vars uppgift är att granska den 

verksamhet som bedrivs av staten och som har i med uppdrag att ”genom oberoende revision 

skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i 

staten” (Riksrevisionen, 2017). (Lärarförsörjning anpassad), gjorde år 2005År 2005 gjorde 

Riksrevisionen en utvärdering av den dåvarande lärarutbildningen och kom fram till att det 

fanns stora brister på flera områden (RIR 2005:19, s. 9s. 9). Sammanfattningsvis handlade 

dessa brister om en alltför stor spridning av kompetens mellan lärarna efter avslutad 

utbildning, försämrad likvärdighet samt att den svåröverskådliga utbildningsstrukturen gjorde 

det svårt för studenterna att göra relevanta val med tanke på framtida anställning (RIR 

2005:19, Bäst i klassen, s. 10). I rapporten fanns det även kritik mot att samverkan mellan 

lärosäten och skolhuvudmännen inte fungerade som den borde och e. Efter många ytterligare 

utvärderingar och granskningar av lärarutbildningen, bland annat Högskoleverkets 

undersökning (Högskoleverket 2205:17) och olika enkätundersökningar (Statskontoret, 

2007:8) så påtalades flertalet kvalitetsbrister, både vad det gällde innehåll och struktur. Detta, 

vilket ledde tillslut till att regeringen år 2009 la fram ett förslag om grundläggande 

förändringar i lärarutbildningens struktur och utformning (Bäst i klassen, s. 8). Förslaget 

innebar att den tidigare lärarexamen inte längre skulle gälla utan att den skulle ersättas av fyra 

nya yrkesexamina; förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och 

yrkeslärarexamen (avsnitt 5.1- bäst i klassenBäst i klassen, s. 15).  

3.2 Lärarutbildningen efter 2011 

Dagens lärarutbildning, ofta kallad den nya lärarutbildningen, är alltså sprungen ur missnöjet 

med 2001 års spretiga och svåröverskådliga lärarutbildning. Istället för 2001 års gemensamma 

ingång och stora valfrihet gällande ämnen så är dagens lärarutbildning uppdelad i fyra 
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yrkesexamina med tydliga regler kring vilka ämneskombinationer som är tillåtna. I 

regeringens proposition ”Bbäst i klassen- en ny lärarutbildning” skriver regeringen omgår 

följande att läsa om ämneslärarutbildningen:, 

Regeringen anser att tyngdpunkten inom utbildningen för blivande 

ämneslärare bör ligga i ämnesstudier i två eller tre ämnen beroende på 

inriktning och ämnesval. Ämnesstudierna bör ha en tydlig ämnesdidaktisk 

prägel för att på bästa sätt förbereda studenterna för det kommande yrket som 

lärare. Inom ämneslärarutbildningens inriktningar bör, utöver ämnesstudier, 

också en utbildningsvetenskaplig kärna (se avsnitt 7.1) inrymmas samt en 

verksamhetsförlagd utbildningsdel omfattande totalt 30 högskolepoäng, varav 

15 högskolepoäng bör genomföras inom ett eller flera relevanta ämnen eller 

ämnesområden (se avsnitt 7.3). För ämneslärarexamen bör vidare ett eller flera 

självständiga arbeten (examensarbeten) om sammanlagt minst 30 

högskolepoäng genomföras.  

   (Bäst i klassen- en ny lärarutbildning) 

Det läggs åter vikt vid att lärarutbildningen skall förbereda studenten för ett arbete ute på 

skolorna med både gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper, en tanke som funnits 

med i samtliga lärarutbildningar sen början av 1950-talet. De ämnesdidaktiska studierna får 

större plats, den verksamhetsförlagda utbildningen ses över och omstruktureras och man 

föreslår att lärarstudenterna skall skriva två examensarbeten á 15 hp. Nytt för 2011 års 

lärarutbildning är också att den går tillbaka mot den stadieindelning som funnits sedan 1980-

talet vilket man hoppas ska ge lärarna en bättre förståelse för deras specifika åldersgrupps 

behov. De utbildningspolitiska förändringar som genomfördes under den här tiden och som 

syftade till att placera Sveriges elever som bäst i det internationella klassrummet innebar 

naturligtvis stora förändringar för både elever och personal. Återigen hade lärare och elever 

nya mål och styrdokument att läsa in sig på och börja översätta till praktiken. 2011 år 

lärarutbildningar har bara varit i bruk i knappa sex år, vilket gör det svårt att ? 

 

3.3 Svensklärarutbildningen på Uppsala Universitet 

Ämneslärarprogrammet omfattar 300–330 högskolepoäng beroende på vilken 

ämneskombination som väljs och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan. Ämneslärarexamen ger också, beroende på vilka ämnen man har i sin 
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examen, möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9. Utbildningen och ansvaret för 

svensklärarutbildningen på Uppsala universitet delas av tre institutioner; institutionen för 

nordiska språk, litteraturvetenskapliga institutionen och utbildningsvetenskapliga 

institutionen. För att blir examinerad i ämnet svenska krävs det 120 hp ämneskunskaper med 

tillhörande 15 hp verksamhetsförlagd utbildning. Den utbildningsvetenskapliga institutionen 

ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen, medan ämneskunskaperna delas upp 

mellan nordiska- och litteraturvetenskapliga institutionen. Ämneslärarprogrammet med 

inriktning på svenska är alltså uppdelat på två institutioner när det kommer till 

ämneskunskaper och en tredje som ansvara för en del av den verksamhetsförlagda 

utbildningen.  

4 Metod och material 

I den här undersökningen har först en jämförande studie av universitetets- och 

gymnasieskolans styrdokument i ämnet svenska gjorts. De texter som jämförts är 

gymnasieskolans ämnesplan för svenska från GY 2011 samt universitets kursplaner för ämnet 

svenska inom ämneslärarprogrammet. Syftet med den jämförande studien har varit att se hur 

väl ämnesinnehållet i dessa styrdokument stämmer överens med varandra för att på så vis 

identifiera eventuella skillnader i dessa. Den jämförande studien resulterade i tre teman, 

retorik, digital kompetens samt betyg och bedömning, och det var dessa tre teman som sedan 

låg till grund för de frågor som ställdes under intervjuerna som genomfördes. Intervjufrågorna 

var dock semistrukturerade vilket gjorde att intervjuerna kom att beröra även andra aspekter 

av lärarutbildningen och läraryrket (se avsnitt intervju). Den här undersökningen har alltså 

genom en jämförande studie av styrdokument samt intervjuer av tidigare studenter och nu 

verksamma lärare försökt att svara på frågan om hur väl Uppsala universitets 

svensklärarutbildning förbereder sina studenter. 

 

4.1 Material 

Materialet för den här uppsatsen består av gymnasieskolans styrdokument för ämnet svenska, 

Uppsala universitets styrdokument för ämneslärarprogrammets ämne svenska samt tre 

transkriberade intervjuer genomförda på lärare examinerade i det nya lärarprogrammet från 

2011 i ämnet svenska vid Uppsala universitet. 
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4.2 Jämförande studie av styrdokument 

Enligt Hellspong (2001, s. 79) kan en jämförande textstudie tillämpas på vilka texter som 

helst, men för att uppnå ett så tillfredsställande resultat som möjligt bör texterna ha ett tydligt 

samband till varandra. Texterna som ligger till grund för den här studien är dokument 

producerade av Uppsala universitet respektive skolverket vars syfte är att kommunicera 

värden, kunskap och information till respektive målgrupp. Enligt Duedahl och Hviid 

Jacobsens  (2010) så är definitionen av ett dokument just det att det är ett ”resultat av 

skrivande med avsikt att kommunicera och representera värden och spara samlingar av 

kunskap och data” (2010, s. 37). Sett till denna definition samt det att både texternas 

utformning och syfte överensstämmer torde göra en jämförande studie av dem möjlig.  

Den jämförande studien har gjorts för att se hur väl dessa styrdokument stämmer överens med 

varandra samt för att hitta likheter, skillnader eller påverkan mellan de olika texterna 

(Hellspong, 2001). Syftet med den här jämförande studien har inte varit att undersöka 

specifika textdrag utan fokus har legat på att jämföra innehållet avseende de ämneskunskaper 

som undervisas på universitet med dem som lärarstudenten sedan skall undervisa om på 

gymnasiet för att på så sätt isolera potentiell diskrepans mellan de båda. Resultatet av den 

jämförande studien har sedan delats upp i olika teman där fokus varit att belysa eventuell 

diskrepans mellan de ämneskunskaper som lärs ut på universitetet och de ämneskunskaper 

som efterfrågas av en svensklärare på gymnasiet. Det är de teman som framkommit i studien 

som sedan ligger till grund för de frågor som ställs under intervjuerna. I nästa steg 

kompletteras alltså den jämförande studien med intervjuer av verksamma svensklärare som 

har genomfört sin utbildning vid Uppsala universitet i den nya lärarutbildningen.  

4.3 Intervju 

För att få ytterliga en dimension i undersökningen så har jag valt att i tillägg till den 

jämförande textstudien även utföra intervjuer av tidigare lärarstudenter med 

svensklärarexamen från Uppsala universitet som nu arbetar som svensklärare. Fördelen med 

att använda intervju som ett komplement till en annan metod, skriver Lagerholm, är att få ett 

mer djuplodande svar samt att intervju som metod erbjuder en större flexibilitet och 

anpassningsbarhet än textanalysen (2010, s. 54). Intervjuer är, tillskillnad från den 

kvantitativa och mer styrda textanalysen, flexibla och anpassningsbara vilket möjliggör 

djupgående frågor samt att metoden även ger informanterna möjligheten att påverka i vilken 

riktning samtalet går. Syftet med intervjuerna har inte varit att få fram ett brett, statistiskt 
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säkerställt material utan att få möjlighet till en djupare förståelse för hur 

svensklärarutbildningen upplevs av de tidigare studenterna. Det är de tre teman som framkom 

under textanalysen (se avsnitt 2) som använts somlegat till grund för de frågor som ställts 

under intervjuerna. Då metoden intervju valts för att fungera som ett komplement till den 

jämförande studien så har dessa tre teman också kompletterats med frågor rörande 

informanternas helhetsuppfattning om svensklärarutbildningens möjlighet att förbereda dem 

inför yrkeslivet (se bilaga 2).  och detta gör attDå strukturen på av intervjufrågornauerna har 

varit ganska fri och attvarit semistrukturerade så har informanterna i relativt  har i stor 

utsträckning haftfått möjlighet att själva påverka riktningen intervjuerna.  Jag har valt att 

utföra intervjuerna individuellt istället för i grupp då jag inte vill att informanterna skall 

påverkas av varandras svar. En problematisk sak som uppdagades under intervjuernas gång 

var den att det var svårt för informanterna att endast berätta om sina upplevelser kring att 

arbeta som svensklärare då samtliga av informanternadem även undervisar i andra ämnen. I 

tilläggDe har också gått eninformanterna även genomgått en slutförd lärarutbildning där både 

verksamhetsförlags utbildning samt ett annat ämne ingåttr, vilket gör att deras upplevelser av 

utbildningen och yrkesutövandet ibland inte kunde särskiljas till att bara rördea svenskämnet. 

I resultatet har dock tyngden lagts vid det som informanterna berättar om sina upplevelser 

kring att utbilda sig till samt undervisa som svensklärare. I avsnitt 6.4 har det material 

sorterats in som inte explicit handlade om svensklärarutbildningen utan som rörde 

ämneslärarutbildningen i stort. .  

4.3.1 Urval 

För de här intervjuerna behövdes informanter som fått sin ämneslärarexamen med 

ingångsämnet svenska vid Uppsala universitet efter att det nya lärarprogrammet infördes HT-

11. Då ämneslärarutbildningen är minst fem år så betyder det att det endast är studenter som 

examinerats antingen HT-16 eller VT-17, förutsatt att de följt en traditionell studiegång, som 

kan delta i den här undersökningen. Den här urvalsprocessen resulterade i 19 möjliga 

informanter som jag med hjälp av studievägledaren vid Nordiska institutionen fick namn på. 

Av dessa 19 så var de sju stycken som direkt avskrevs som möjliga informanter då de inte 

uppfyllde kraven för undersökningen. Av de 19 som avskrevs så arbetade tre stycken på 

högstadium, två stycken på SFI och ytterligare två inte alls arbetade som lärare. Av de 

resterande 12 så var det tre stycken som bodde och arbetade mer än tre timmar från Uppsala, 

vilket gjorde att intervjuerna endast var möjliga att göra över exempelvis telefon eller Skype. 

Detta intervjusätt valdes dock bort då jag ville genomföra samtliga intervjuer på samma 
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premisser genom ett fysiskt möte. Detta ledde till att jag skickade ut förfrågan om intervju till 

nio möjliga informanter och dessa nio förfrågningar resulterade tre i positiva svar som senare 

ledde till intervjuer.  

 

4.3.2 Datainsamling 

Det är individuella intervjuer med semistrukturerade frågor som genomförts för den här 

undersökningen. Intervjuerna har varit mellan 55 och 85 minuter långa och informanterna har 

själva fått bestämma var intervjuerna skulle äga rum, detta för att informanterna både skulle 

känna sig trygga och bekväma i intervjusituationen, men också för att det skulle vara så 

praktiskt som möjligt för informanterna. Innan intervjuerna började berättade jag för 

informanten om vilka etiska regler som gällde, att informanten när som helst kunde avbryta 

intervjun och sin medverkan samt frågade om lov att få spela in intervjuerna (vetenskapsrådet, 

s. 10). Den inledande frågan var öppet utformad för att informanten själv skulle kunna lyfta 

det som den ansåg var viktigt att framföra. Beroende på i vilken riktning som intervjun sedan 

tog ställdes motfrågor eller andra frågor baserade på de förberedda intervjufrågorna. När 

intervjun sedan var slut stängdes inspelningen av och ett kortare samtal kring hur intervjun 

hade känts och om informanten kände sig nöjd eller ville komplettera med någonting följde.   

4.3.3 Dataanalys 

För att analysera det insamlade materialet som intervjuerna resulterade i har riktlinjer från 

Uppsala universitet (Hedin, 1996) använts tillsammans med förslag och riktlinjer från 

böckerna Forskningsintervjun (Gillham, 2008) samt Den kvalitativa forskningsintervjun 

(Kvale, 1997). Det första steget har varit att skapa sig en förståelse och en helhetsbild av det 

insamlade materialet. Detta har gjorts genom att intervjuerna förutsättningslöst har lyssnats 

igenom ett flertal gånger och sedan transkriberats. I detta skede har ingen omfattande tolkning 

gjorts av materialet, utan intervjuerna har transkriberats ord för ord. Det skall dock nämnas att 

vissa fyllnadsord så som ”asså”, ”ba” och ”eh” har uteslutits för läsbarhetens skull. Kvale 

kallar dessa ord för ”överflödigt material” som bör reduceras när materialet skall kartläggas 

och tematiseras (1997, s. 89, 1997). Nästa steg innebär att transkriberingarna skall tolkas och 

struktureras för analysen. Detta innebär att materialet först läses förutsättningslös ett flertal 

gånger för att sedan ta ut nyckelord för vad den intervjuade egentligen berör (liten 

lathundHedin, 1996, s. 8). En väsentlig egenskap hos nyckelord, eller kategorirubriker, är att 

de verkligen ska lyfta fram de egenskaper för de uttalanden som räknas dit. Detta betyder, 

enligt Gillham, att kategorierna ska vara deskriptiva och inte alltför abstrakta (2008, s. 186). 
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En fara med att kategorisera sitt material är att forskaren gör alltför snäva kategorier och 

därför får ett väldigt stort antal kategorier, istället för få och mer överskådliga (s. 186ibid). 

Detta har tagits i beaktning i arbetet med analyser materialet för att få fram kategorier och 

istället för att skapa många små så har flera teman sammanfogats under större samlade 

ämnesrubriker.  

5 Resultat av jämförande studie av styrdokument 
Den jämförande studiens syfte har varit att se hur väl gymnasieskolans- och universitetens 

styrdokument stämmer överens med varandra samt för att hitta likheter, skillnader eller 

påverkan mellan de olika texterna. Jag har valt att efter genomförd jämförande studie 

tematisera resultaten efter särskilt framträdande teman, nyckelord, som framkommit under 

arbetet. Dessa faktorer kom att bli retorik, digital kompetens samt betyg och bedömning. 

Retorik och digital kompetens är ämnesområden som efterfrågas i gymnasieskolan, men vars 

plats i universitetets kurser är liten eller obefintlig, varför dessa ämnen var särskilt 

framträdande faktorer. Då arbetet med den jämförande studien också la vikt vid att undersöka 

styrdokumentens relation till varandra så har faktorn betyg och bedömning visat sig vara 

intressant då gymnasieskolans styrdokument för ämnet svenska ligger till grund för 

bedömningsarbetet som en svensklärare gör och därför bör dessa kunna kopplas till 

lärarutbildningen. Samtliga utdrag som presenteras i resultatet av den jämförande studien är 

hämtade antingen från gymnasieskolans ämnesplan för svenskämnets samtliga 

gymnasiekurser (GY 2011) eller Uppsala universitets styrdokument för svenskämnet inom 

ämneslärarutbildningen.  

 

5.1 Retorik 
Retorik kan beskrivas som läran om talekonsten både i teorin och i praktiken (NE), det 

handlar alltså inte bara om den klassiska retoriska arbetsprocessen och vältalighetens konst 

utan retorik kan även handla om andra kommunikativa strategier som syftar till att utveckla 

förmågan att anpassa tal och skrift till olika situationer och syften. Det handlar alltså om att 

ämnet att tala fått en mycket starkare och mer betydelsefull ställning i dagens läroplan än den 

tidigare och då särskilt i svenskämnet. I den här jämförelsen är det den bredare tolkningen av 

retorik som använts när ämnesbeskrivningarna i svenska har jämförts för gymnasiet och 

universitetet. Under rubriken ”retorik” har således allting som handlar om att utveckla 
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förmågan i retorik, muntlig presentation, situationsanpassning, kommunikativa strategier, 

d.v.s. att tala, sorterats in.  

 

I syftesbeskrivningen som gäller för samtliga kurser i ämnet svenska på gymnasiet finns det 

under rubriken ”Undervisning i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande” en lista på nio punkter som till olika grad skall genomsyra all svenskundervisning 

(skolverket). De tre första punkterna på den här listan, som omfattar alla svenskkurser utom 

kurserna skrivande och litteratur, behandlar ur den bredare tolkningen ämnet retorik. Det 

finns alltså anledning att utgå ifrån att en överhängande majoritet av yrkesverksamma 

svensklärare kommer att behöva lägga upp sin undervisning på ett sådant sätt så att eleverna 

får möjlighet att utveckla följande:  

 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i 

kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i 

förberedda samtal och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett 

strukturerat och metodisk sätt planera och genomföra muntlig och 

skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation i övrigt.  

(skolverket, svenska) 

 

En förutsättning för att svenskläraren skall kunna erbjuda en undervisning som ger eleverna 

möjlighet att utveckla ovanstående bör vara att läraren själv har fått kunskap och träning i 

retorik. I styrdokumenten från Uppsala universitet där kursinnehållet för de fyra terminer 

svenska som ingår i svensklärarutbildningen specificeras så nämns inte termen retorik en enda 

gång. Detta att ordet retorik inte används behöver dock inte betyda att lärarstudenterna inte får 

någon undervisning alls i retorik under sin utbildning då retorik, som tidigare nämnts, är ett 

brett begrepp som inkluderar både teorin och praktiken kring vältalighet (NE). I 

styrdokumenten för svensklärarutbildningen finns det två formuleringar, som används vid tre 

olika tillfällen, som stämmer in i den mer breda begreppstolkningen av retorik. Den första 

formuleringen går att finna i delkursen ”stil, text och tal”, som ingår i svenska 1, där de står 

att kursen skall syfta till att ”utveckla den studerandes förmåga att i tal och skrift anpassa sin 

framställning efter olika kommunikativa syften och krav”. Den andra formuleringen finns i 
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målbeskrivningen för både svenska 1 och 2, där det står att studenten efter avklarad kurs skall 

kunna ”uttrycka sig väl i tal och skrift, dvs. uttrycka sig i huvudsak korrekt och med för 

situationen lämplig stilnivå”. Av de sex kurser som ges i svenska på gymnasiet så finns det i 

fyra av dem explicit utskrivet i syftesbeskrivningen att eleverna skall få utveckla sina 

kunskaper i den retoriska arbetsprocessen och andra kommunikativa strategier både i teorin, 

så som den retoriska arbetsprocessen, och i praktiken, så som muntliga presentationer 

(skolverket, svenska). Svenskläraren blir alltså som sagt behörig i att undervisa en 100 

poängskurs i retorik, där det bland annat i det centrala innehållet står att kursen skall behandla 

följande: 

 

• Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt 

och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning. 

• Den retoriska arbetsprocessens sex delar: 

Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut 

och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. 

Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument 

Despositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. 

Elucutio: att välja spår och stil. 

Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och 

presentationstekniska hjälpmedel. 

Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.  

• Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt 

dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, 

som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap 

för analys.  

 

(Skolverket, svenska centralt innehåll) 

 

Detta centrala innehåll i gymnasiekursen retorik har alltså en svensklärare vid Uppsala 

universitet enligt styrdokumenten inte fått någon undervisning alls i, men är ändå behörig att 

undervisa i. 

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att undervisning i retorik finns för lärarstudenten 

i form av en valbar kurs på 7,5 hp, men satt i proportion till hur stor vikt kursplanerna på 

gymnasiet lägger vid retorik så är det inte speciellt mycket tid som ägnas åt undervisning i 
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retorik på universitetet. Trots ett tydligt fokus på retorik på gymnasiet, både i teorin och i 

praktiken, så finns det ingen kurs i retorik för svensklärarna utan bara två formuleringar i 

syftesbeskrivningarna som vittnar om retorikens närvaro på utbildningen.  

 

5.2 Digital kompetens 
I gymnasieskolans ämnesbeskrivning för svenska så förekommer kunskapskravet 

”användning av presentationstekniska hjälpmedel” i alla kurser utom Skrivande 100 poäng 

(Skolverket). Detta kunskapskrav bör därför kunna anses vara en central del i svenskämnet 

och alltså någonting som svensklärare bör ha kännedom om för att kunna lära ut och bedöma. 

Termerna ”presentationstekniska” eller ”presentationstekniska hjälpmedel” förekommer inte i 

svensklärarutbildningens styrdokument, vilket dock inte behöver betyda att det inte lärs ut 

under någon annan benämning då ”presentationstekniska hjälpmedel” inte behöver vara den 

skrivning som universitetet valt att använda. En sökning på ”digital” eller ”digital kompetens” 

gav dock inte heller någon träff i styrdokumenten för svensklärarutbildningen. Termen 

”teknik” används en gång skrivningen ”I det vetenskapliga skrivandet ingår även nödvändiga 

tekniska färdigheter vad gäller materialsökning, formalia och språkbehandling.” (svenska 3). 

Det verkar alltså snarare handla om att lära svensklärarstudenterna navigera i olika program 

för att kunna skriva en vetenskaplig text, än att lära dem några tekniska hjälpmedel för att 

underlätta och utveckla deras kommande undervisning.  

 

Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att det egentligen inte finns några 

motstridigheter när det gäller universitetets- och gymnasieskolans beskrivningar om digital 

kompetens, utan mer en avsaknad av detta hos både instanserna. Gymnasieskolan talar dock 

om ”presentationstekniska hjälpmedel” och någon undervisning i detta får inte 

svensklärarstudenterna enligt styrdokumenten.  

5.3 Betyg och bedömning 

Begreppet betygsättning och bedömning förekommer inte någon gång i gymnasieskolans 

kursplaner, vilket inte alls är konstigt då kursplanen beskriver vilka krav som eleverna skall 

nå upp till och bedömning är någonting som lärare gör. Men i och med att funktionen av att ha 

kursplaner och styrdokument som beskriver mål och krav på elevernas kunskapsnivå är ju för 

att lärarna i sin tur skall kunna göra en bedömning huruvida eleverna nått upp till dessa mål 

eller inte. Därför blir det intressant och relevant att i den hör undersökningen ändå studera hur 

betyg och bedömning lärs ut på svensklärarutbildningen i relation till alla de kunskapskrav i 



19	

svenskan som läraren sedan skall bedöma. Ordet ”bedömning” förekommer vid två tillfällen i 

styrdokumenten för svensklärarutbildningen, den första gången i syftesbeskrivningen för 

svenska 3 och den andra gången i beskrivningen av delkursen ”ämnesdidaktisk teori och 

metod”. Delkursen ”ämnesdidaktik teori och metod” behandlar betyg och bedömning ur både 

ett teoretiskt och praktiskt perspektiv med syfte att låta studenten diskutera samt tillämpa 

kunskap om betyg och bedömning (svenska 3). Enligt styrdokumenten är det alltså bara den 

enda delkursen under de fyra terminer som lärarstudenterna läser svenska som ämnet 

bedömning behandlas[1].  

6 Resultat av intervjuundersökningar 
Resultatet från intervjuerna kommer nedan att presenteras efter de tre teman som framkom 

under den jämförande textanalysen. I tillägg till detta kommer uttalanden om 

lärarutbildningen som framkom under intervjuernas gång att presenteras under kategorin 

”övergripande intryck av svensklärarutbildningen vid Uppsala universitet”. 	

	

Informanterna har lovats anonymitet, varför namnen i kommande presentation av intervjuerna 

är fingerade. De namn som använts är Johannes, Rick och Linnéa. 	

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras efter   

 

6.1 Retorik 
Trots att samtliga informanter säger att de överlag är nöjda med kursutbudet i utbildningen så 

tycker de också att det finns saker som skulle kunna göras bättre. Rick nämner att ha gärna 

skulle ha haft retorik med i sin utbildning och motiverar det med att ”när man står framför 30 

pers som man inte känner och försöker styra dom… då vinner man nog på lite retoriska drag”. 

Vidare säger Rick att det inte bara handlar om att läraren bara skall vara en duktig retoriker 

själv utan att det ”krävs är en djupare kunskap och förståelse för ämnet för att man ska kunna 

ha en bra undervisning”. Johannes skulle också gärna ha retorik i sin utbildning, han säger 

”den retoriska arbetsprocessen kände jag nästan inte till och den står ändå med som ett 

centralt innehåll i svenska 1 och i flera svenskkurser också om jag inte missminner mig”. 

Både Johannes och Rick berättar att de har undervisat i retorik och att de då har fått läsa på 

inför det momentet då de upplever att deras kunskaper i ämnet inte har varit tillräckligt. 

Johannes säger dock att han inte tycker att det är någonting konstigt med att han ibland 

behöver läsa på inför vissa moment då det ”alltid finns olika områden inom ett ämne som jag 
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behöver läsa in mig på, man behöver ofta uppdatera sina kunskaper och det tror jag är bra”. 

Linnéa har inte undervisat i någon retorik än, men säger att det skulle vara bra med kunskap i 

ämnet när det gäller att exempelvis förbereda och hjälpa elever med muntliga framställningar, 

”om elever är nervösa och så, så kan det vara svårt att veta hur man ska kunna hjälpa till”. 

Trots att samtliga informanter ger uttryck för en önskan av mer undervisning i retorik så var 

det ingen av dem som valde att läsa den fördjupningskurs som ges under sista terminen. 

Johannes säger att han funderade på det, men sen valde att läsa en litteraturvetenskaplig kurs 

då han hellre ville fördjupa sig i det, ”det finns så otroligt mycket som en svensklärare 

förväntas kunna och litteraturen är ju en stor del så jag valde att fokusera på den”.  

 

6.2 Digital kompetens 
På frågan om vad informanterna har fått för utbildning inom digital kompetens så svarar 

samtliga att det inte har fått någon utbildning alls i detta. Ingen av informanterna har i 

undervisningen i svenska fått använda sig av någon typ av digitala pedagogiska program eller 

presentationstekniska verktyg. Linnéa säger att hon inte har fått någon undervisning alls i 

digital kompetens och att hon nu kan sakna att hon inte har större kunskap i exempelvis 

programmet Power Point då ”det skulle vara skönt att vara bättre i det när jag gör egna”. 

Gemensamt för Johannes och Rick är också att de tycker att utbildningen skulle kunna vinna 

på att ha någon kurs om olika presentationsverktyg som exempelvis Power Point då det läggs 

vikt på elevens förmåga att använda just presentationsverktyg i det centrala innehållet för flera 

av svenskkurserna. De har båda ett intresse för Power Point och Rick säger att han ”just i 

svenskan nästan har missbrukat Power Point som hjälpmedel då jag tycker det är väldigt 

tydligt och man får det dit man vill och ju mer man jobbar med det desto bättre blir man”. 

Vidare säger Rick att han skulle känna sig väldigt begränsad om han inte hade möjlighet att 

använda sig av Power Point i sin undervisning, ”det är ett fantastiskt verktyg och jag tycker att 

Power Point är underskattat för det finns så mycket funktioner och animeringar som folk ofta 

inte har koll på”. Det är inte bara relevant för läraren att kunna navigera i olika 

presentationstekniska hjälpmedel för egen del utan det finns även en poäng i att läraren ska 

kunna lära ut detta till eleverna, Johannes säger ”när dom [eleverna] ska ha tal och så då ska 

dom ju använda presentationstekniska hjälpmedel och många väljer ju då Power Point och då 

sitter jag med dom hur det funkar och hur man kan tänka och så där”. På frågan om vart han 

har lärt sig att hantera Power Point säger Johannes, ”ja, jag har inte fått det här ifrån [vi sitter 

på universitetet]. Nej det är för att jag tycker att det är kul som… det är därifrån som jag har 
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lärt mig”. Johannes fortsätter och säger att han har fått höra från kollegor att han nog är en av 

de få som använder sig av Power Point i sin undervisning på skolan han jobbar, ”de flesta är 

lite äldre och jag tror inte de använder sig av det alls i sin undervisning”. Johannes påtalar 

också att eleverna tycker att Power Point är ett bra när han skall gå igenom mycket stoff  ”det 

blir tydligt för dom [eleverna] att ha allting samlat på ett och samma ställe, men jag tycker om att 

använda tavlan också. Det fungerar också bra”. Linnéa undervisar också en del elever på distans 

vilket ställer krav på en viss digital kompetens både hos eleverna och läraren, Linnéa säger 

”jag har fått lära mig under tiden men det har inte varit något större problem”. 

6.3 Betyg och bedömning 
När det kommer till betyg och bedömning så har samtliga informanter en ganska enad bild om 

att de fanns en del övning i bedömning i undervisningen men att den var långt ifrån tillräcklig. 

Informanterna nämner flera gånger att den bedömning som de övade sig i på universitet 

många gånger kändes avskuren från den verkliga situationen ute i skolorna och att det var 

först när de började jobba som lärare som de faktiskt förstod hur bedömningen egentligen såg 

ut.. Både Johannes och Rick säger att de inte kände sig helt förberedda gällande bedömningen 

och att detta delvis berodde på den upplevda distansen mellan universitetet och skolorna. Rick 

säger ”ja vi kunde väl sitta och titta på en elevtext i en timme på universitetet och så bedömer 

man och så diskuterar man och det är ju jättebra men verkligheten ser ju inte ut så”. Johannes 

delar den här bilden med Rick och säger ”det var ju så att vi satt tillsammans i ett grupparbete 

och analyserade en text och det är ju jättebra men man behöver få den här mängdträningen 

som arbetet innebär”. Både Johannes och Rick tycker att det är bra att svensklärarutbildningen 

inkluderar bedömning, men att detta borde göras i mycket större grad. Johannes säger att han 

upplevde att bedömningen fanns med där hela tiden parallellt i utbildningen och att det var 

bra, men att tiden de la ner på varje text inte gav en rättvis uppfattning av vad som sedan 

krävs i yrket, ”universitetet ger en lite felaktig bild kan jag tycka, för den typ av bedömning vi 

gjorde där hinner man aldrig med i verkligheten”. Rick är också inne på att universitetet 

erbjöd utbildning i bedömning, men att det ändå blev en chock när han kom ut i arbetslivet 

och ställdes inför omfattningen av bedömningsarbetet, han säger ”den här enorma massan av 

inlämningsuppgifter som man ska bedöma och samtidigt hålla uppe skärpan… det är en 

utmaning”. Linnéa har en lite annan bild och hon tycker att det har gått bra att komma in i 

bedömningen redan från början, men hon påpekar också hon har äldre elever och ett annat 

upplägg på sina kurser än vad som är det gängse ute på gymnasieskolorna, vilket hon tror ger 
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henne mer tid att lägga på bedömning, ”jag har ju flera elever som läser på deltid och så... det 

ger mig mera tid med varje text än vad jag tror andra gymnasielärare har”.  

 

6.4 Helhetsuppfattning av utbildningen 

 
Informanterna är överlag mycket nöjda med sin utbildning, Johannes säger att han är mycket 

nöjd med sin utbildning och då i ”synnerhet med svenskan tycker jag om jag jämför med mitt 

andra ämne”. Rick säger även han att han är nöjd och att utbildningen som ”överlag har 

förberett mig ganska bra ändå”. Linnéas upplevelse går i samma riktning och hon 

sammanfattar sin utbildning som ”bra, jag är nöjd, det måste jag säga”. Under intervjuerna 

intervjuernas gång lyfter dock samtliga informanter saker som de anser skulle kunna 

förbättras eller ändras på svensklärarutbildningen om de fick möjlighet att skräddarsy sin 

utbildning. Johannes säger exempelvis att han ”tyckte om kursutbudet som erbjöds på 

svenskan” men att han gärna skulle läsa mer litteraturhistoria då han upplever att han kunde 

ha varit mer förberedd när han kom ut i arbetslivet. Linnéa tycker ämnesutbudet på svenskan 

överlag varit bra, men hon nämner att hon inte kände sig riktigt förberedd för att möta elever 

med särskilda behov, som tillexempel elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon säger ”visst 

vi läste 5 poäng specialpedagogik men det räcker ju inte…”. Det är inte bara frågor kring läs- 

och skrivsvårigheter som behöver tacklas utan Linnéa har också elever som kommer och 

berättar om andra svårigheter som påverkar deras utbildning, så som våld i nära relationer, 

rasism och annan utsatthet. Linnéas berättelse vittnar om att läraryrket handlar om så mycket 

mer än att undervisa och bedöma och att detta, enligt henne, borde synas mer i utbildningen. 

Intervjun med Linnéa tar plats tre dagar efter terrorattentatet i centrala Stockholm vilket gör 

att samtalet också glider in på skolan och lärarnas ansvar vid kriser och att detta är ytterligare 

en komplex del av yrket som borde få ta plats i utbildningen. Det handlar inte om att läraren 

skall vara kurator för eleverna, men att skolan ändå har en skyldighet att skydda demokratin 

och därför även ryktesspridning och smutskastning som lätt eskalerar vid händelser likt denna.  

 

Johannes och Rick uttrycker både ett missnöje med att de upplevde att kraven som ställdes på 

dem och deras kursare var för låga. Johannes säger att han tycker att ”lägsta nivån och högsta 

nivån var för låga” och Rick säger att han ”kunde faktiskt sakna att kraven inte var så höga” 

och de båda menar att detta i sin tur leder till en ytinlärning hos studenterna som inte är 
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optimal. Johannes säger ”det går att ställa ännu högre krav om jag klarade av att jobba och 

samtidigt få höga betyg rakt igenom utbildningen”. Rick är inne på samma spår som Johannes 

och han säger ”man förväntas ju plugga heltid som student och jag gjorde det inte och många 

med mig gjorde det inte så jag tror nog att man skulle kunna komprimera utbildningen till fyra 

eller fyra och ett halvt år och ändå få ut samma resultat”.  

En sak som både Rick, Johannes och Linnéa nämner är att de upplever en distans mellan 

utbildningens teori och yrkets praktik som de önskade inte fanns där, Linnéa säger ”Ibland 

känns det som att utbildningen inte är så kopplad till verkligheten, den är väldigt akademisk”. 

Rick är inne på samma spår och skulle gärna se att VFU-perioden (verklighetsförlagda 

utbildningen) förlängs och att kontakten mellan skolan och universitetet skulle stärkas och 

vidhållas även efter genomförd VFU, ”jag skulle gärna förlänga utbildningen och då lägga in 

kanske lite heltidsarbete så att man successivt kan få komma in i yrket”. Både Rick och 

Linnéa upplever att de nog skulle få ut mer av utbildningen om de hade mer praktiska 

erfarenheter av yrket att applicera de ämnesteoretiska kunskaper som de får med sig från 

universitetet. Linnéa säger att hon i början av sin utbildning blev mycket förvånad över hur 

lite det pratades om hur lärarstudenterna faktiskt skulle använda sina ämneskunskaper ute i 

skolorna. Hon beskriver detta fenomen, som hon upplevde under hela sin utbildning, som att 

det fanns en ”konstant distans mellan universitetet och skolan”.  Den här upplevelsen tycks 

Rick till viss del dela med Linnéa, han säger ”på universitetet fokuserade man mycket på 

teorier och det var metadiskussioner och visst det gav en djupare förståelse för mycket, men 

då man inte hade så mycket erfarenhet och praktik att applicera dessa teorier på så var det inte 

alltid helt fruktbart”. Rick återkommer flera gånger under intervjun till att betona vinsten av 

att stärka utbildningens kontakt med ”verkligheten”, dvs. verksamheten på skolorna, och hur 

detta skulle gynna både universitetet, skolorna och lärarstudenterna, ”då kunde vi 

[lärarstudenter] få en realistisk bild av vad jobbet går ut på så att man kunde skolas in i 

läraryrket och inte bara få den här teoretiska kunskapen utan också få möta… vad som 

faktiskt väntar.”. Gemensamt för samtliga informanters upplevelse av den första kontakten 

med arbetslivet är att de upplever att det saknas en startsträcka, inskolning och tid att komma 

in i yrket innan det är skarpt läge. Johannes säger ”det spelar ingen roll hur man utformar 

utbildningen för man är inte beredd för att när man kommer ut och jobbar så finns det ingen 

startsträcka utan det är fullt ös från första dagen”. Han menar att det saknas en 

inskolningsperiod som finns i många andra yrken och att det är svårt att förbereda studenterna 

för detta på utbildningen. Rick delar Johannes upplevelse och säger om sin första tid som 

lärare, ”det är ganska krävande, man har ju inte riktigt förutsättningar att bygga upp ett 



24	

kunnande successivt utan när man börjar som lärare och jobbar heltid så börjar man ju där alla 

andra redan är på nått sätt”. Linnéa berättar att hon fick bygga upp undervisningen i svenska 

på hennes arbetsplats då detta inte funnits innan, vilket hon upplevde var roligt men också 

väldigt utmanande, ”ja det har ju verkligen varit så att kasta sig in i allt väldigt snabbt och jag 

har ju liksom suttit och lagt upp kurserna själv och det har varit väldigt mycket jobb och lite 

småkaos”. Linnéa berättar vidare att det som hon känt sig mest osäker på har varit hur 

kursernas upplägg och schema borde se ut, hon säger ”men en 100 poängskurs i svenska… 

hur länge ska dom läsa det här? Jag har alltid tänkt att när man kommer ut i skolan ska någon 

bara ge mig ett schema ja men så här, det här ska du göra”. Sammanfattningsvis verkar alla tre 

informanter vittna om en känsla av att slängas in i yrket utan startsträcka, även om deras 

arbetsuppgifter varierat. Rick nämner vid flera tillfällen att det vore bra att få möjlighet att 

under utbildningens gång förbereda material för sig själv som man sedan kan använda i 

undervisningen för att underlätta under sin första tid som lärare, han säger ”det pratas ju ofta 

om att man inte ska uppfinna hjulet varje gång och det ska man väl inte men samtidigt så vill 

man ju göra ämnet till sitt eget”. Men att göra ”ämnet till sitt eget” kräver tid, vilket är en 

bristvara för undervisande lärare.  

 

Johannes och Rick uttrycker ett missnöje med att de upplevde att kraven som ställdes på dem 

och deras kursare var för låga. Johannes säger att han tycker att ”lägsta nivån och högsta 

nivån var för låga” och Rick säger att han ”kunde faktiskt sakna att kraven inte var så höga” 

och de båda menar att detta i sin tur leder till en ytinlärning hos studenterna som inte är 

optimal. Johannes säger ”det går att ställa ännu högre krav om jag klarade av att jobba och 

samtidigt få höga betyg rakt igenom utbildningen”. Rick är inne på samma spår som Johannes 

och han säger ”man förväntas ju plugga heltid som student och jag gjorde det inte och många 

med mig gjorde det inte så jag tror nog att man skulle kunna komprimera utbildningen till fyra 

eller fyra och ett halvt år och ändå få ut samma resultat”.  

 

7 Diskussion 

Diskussion av resultat 
I både den jämförande studien samt i intervjuerna blev det tydligt att det fanns en stor lucka 

gällande utbildningen i retorik på universitetet och kravet av att kunna undervisa i retorik på 
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gymnasiet. Av de sex kurser som ges i svenska på gymnasiet så finns det i fyra av dem 

explicit utskrivet i syftesbeskrivningen att eleverna skall få utveckla sina kunskaper i den 

retoriska arbetsprocessen och andra kommunikativa strategier (GY 2011, skolverket). Utöver 

detta blir även svensklärare behöriga i att undervisa i kursen Retorik, som är en 100 poängs 

kurs som fördjupar sig i både retoriska arbetsprocesser och olika kommunikativa strategier i 

syfte till att utveckla elevernas retoriska förmågor, framförallt retorikens roll som redskap för 

förberedelser inför muntlig framställning och som redskap för analys. Sammanfattningsvis har 

retorik, eller att tala, fått större plats i GY 2011 överlag och i svenskämnet i synnerhet, vilket 

borde vara skäl nog till att utbilda framtida svensklärare i det. Under intervjuerna framkom 

det att ingen av informanterna hade läst någon retorik under sin utbildning i svenska och en 

informant påpekade också det paradoxala i att han förväntades undervisa i och om den 

retoriska arbetsprocessen utan att ha tillräcklig kunskap om den. En annan informant 

reflekterade också över det faktum att en lärare som står och pratar inför stora klasser borde 

tjäna på att ha retoriska kunskaper med sig, både när den undervisar men också när den skall 

skapa relationer med elever och föräldrar. Det är alltså inte bara i undervisningen som lärarens 

arbete till stor del handlar om att kommunicera, utan läraryrket handlar också om att kunna 

kommunicera med elever, föräldrar och kollegor samt andra aktörer på ett effektivt sätt. Det 

borde alltså finnas mycket att vinna för både lärare och elev om svensklärarutbildningen 

införde kurser i retorik. I dagsläget ingår ingen obligatorisk kurs i retorik i kursutbudet på 

svensklärarutbildningen på Uppsala universitet, utan det som finns att läsa om studenterna vill 

läsa retorik är en valbar kurs på 7,5 hp som ges under den sista terminen. Vid Uppsala 

universitet är dock retorik redan etablerat som ett examensämne vilket borde göra att det 

praktiskt sätt skulle vara möjligt att införa retorik i svensklärarutbildningen.  

 

En annan sak som framkom i både den jämförande studien och i intervjuerna var bristen på 

undervisning i och om olika digitala verktyg. I svenskämnets kursplaner på gymnasiet så står 

det att eleverna skall använda sig av presentationstekniska hjälpmedel (skolverket) och två av 

informanterna berättade att deras elever nästan uteslutande använde sig av Power Point för att 

uppfylla detta kunskapskrav. Ingen av informanterna har dock fått någon utbildning i några 

typer av presentationstekniska hjälpmedel utan den kunskap som informanterna anser att de 

besitter har de skaffat sig genom att själva vara intresserade. I det samhället vi lever i idag är 

det märkligt att de tekniska hjälpmedlen inte har fått en större och mer självklar plats på 

lärarutbildningen då studenterna helt garanterat kommer att arbeta med olika typer av 

pedagogiska digitala verktyg och presentationstekniska hjälpmedel i sin undervisning.  
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Det är dock inte bara den här studien som har uppmärksammat bristen av undervisning i 

digital kompetens på lärarprogram runt om i Sverige. I en enkätundersökning som Lärarnas 

Riksförbund gjorde under 2016 framkom att nästan hälften av alla verksamma lärare anser att 

de inte tillräckligt kompetenta i digitala läromedel och digitala verktyg för att bedriva 

undervisning i det (2016b, s. 8). Studien visar också hur ungefär fyra av tio lärare anser att de 

har ett stort behov av fortbildning för att uppnå adekvat digital kompetens för att utföra sitt 

jobb. Lärarnas Riksförbunds undersökning gör dock ingen skillnad på vilken utbildning som 

respektive lärare gått eller vilket ämne som lärare undervisar i, men undersökningen säger 

ändå någonting om den starka närvaron och de krav som tekniken och olika digitala verktyg 

för med sig för både elever och lärare, vilket borde motivera universitetet att inkludera det i 

sin undervisning. Det har även framkommit i undersökningar gjorda på uppdrag av regeringen 

(skolverket hemsida) att den digitala kompentensen i gymnasiets kursplaner inte är tillräckligt 

omfattade. Regeringen beslutade den 9 mars i år därför om förtydliganden och förstärkningar 

i bland annat kursplanerna för gymnasieskolan vad det gäller den digitala kompetensen. Detta 

kommer att träda i kraft 1 juli 2018, men med möjligheten för huvudmännen att börja arbetet 

ges redan från 1 juli i år (regeringens hemsida). Syftet med detta beslut är att ”tydliggöra 

skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens” (regerings hemsida), 

regeringskansliet skriver:  

 

Den tekniska utveckling och digitaliseringen innebär förändringar i 

arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till all större krav och 

förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, 

en god digital kompetens. Genom förtydliganden och förstärkningar i skolan 

styrdokument får huvudmän, retorer, lärare och annan personal bättre 

förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital 

kompetens. Samtidigt stärks förutsättningarna för en nationellt likvärdig 

utbildning, undervisningen kvalitet förbättras och elever aktiva deltagande i 

ett alltmer digitaliserat arbets- och samhällsliv stödjs.  

 

    (Regeringskansliet) 

 

 

Vad det här med specifikt kommer att innebära för de olika skolformerna samt de olika 

ämnena går att läsa i regeringens PM ”Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument” 
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(regeringskansliet). För svenskämnet på gymnasiet står följande ändringar i ämnesplanen: 

”Digital läsning och digitala texter omfattas tydligare liksom digitaliseringens påverkan på 

texter och kommunikation.” (regeringskansliet). Det verkar alltså inte vara tal om någon stor 

förändring i svenskämnet, utan mer ett förtydligande kring att även digital läsning och digitala 

texter skall inkluderas i undervisning. Vad som egentligen menas med ”digitaliseringens 

påverkan på texter och kommunikation” lämnas dock, i min mening, osagt och öppet för 

tolkning. Det står dock klart att digital kompentenskompetens inom en mycket snar framtid 

kommer att få större utrymme och tyngd i kursplanerna för gymnasieskolans svenskämne, 

vilket gör att detta borde få mer utrymme även på universitetet. 

 

I intervjuerna framkommer det att informanterna upplever att det finns en distans mellan 

teorin på universitetet och praktiken i skolorna. En informant uttrycker att han tycker det är 

tråkigt att det verkar vara ”vattentäta skott” mellan universitetet och skolorna efter avslutad 

utbildning och han uttrycker en önskan om fortsatt kontakt. Samtliga informanter tar upp 

betygsättning och bedömning som exempel på tillfällen då de har känt att distansen mellan 

deras utbildning och deras yrkesroll har varit som störst. Det är inte bara att lära sig bedöma 

som de tycker att de har fått för lite träning i och undervisning om, det handlar även om att 

förbereda sig inför den stora massan elevtexter som de kom att möta. Då intervjuerna primärt 

handlade om att utbilda sig till och arbeta som svensklärare så handlade mycket om samtalen 

kring bedömning om att läsa texter och att rätta nationella prov och de svårigheter som 

kommer med detta. Informanterna sa att de önskade att de hade haft fler tillfällen att bedöma 

texter, men också att få en mer realistisk bild av hur det är att bedöma texter som 

verksamlärare. Två av informanterna sa att de kunde sitta i grupper och diskutera någon 

elevtext under en timme för att sedan ge ett betyg, vilket är väldigt långt ifrån den verklighet 

som de sedan mötte i arbetet. Forskaren Michael Tengberg har tillsammans med hans kollegor 

vid Karlstad universitet utfört undersökningar av bedömningsträning för lärare och kommit 

fram till att lärare som tränar bedömning ger mer samstämmiga betyg (skolvärlden, 2017). 

Han säger dock att bedömarträning gör lärare mer effektiva och samstämmiga, men att det 

också någonstans behövs att arbetsgivaren skapar mer utrymme i tjänsterna så att lärarna får 

möjlighet till sambedömning (skolvärlden, 2017).  

8 Avslutning 
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Lärarutbildningen har historiskt sätt alltid varit utsatt för mycket kritik och som en följd av det 

även många reformer. Utbildningsväsendet i stort ses ofta som lösningen på många av de 

problem som ett samhälle kan utsättas för då skolan är den instans som samtliga medborgare 

spenderar mycket tid i. Skolan är en samlingsplats medborgarna och fram till nionde klass är 

det obligatoriskt enligt lag att spendera en viss tid i veckan där, men många väljer också att 

fortsätta de tre år som gymnasieskolan är tänkt att ta och en stor del pluggar också vidare på 

högskolor och universitet. Den här undersökningen utgör ytterligare ett bidrag till den 

forskning som bedrivs om utbildningsväsendet och har tittat närmare på 

svensklärarutbildningen vid Uppsala universitet genom att jämföra styrdokument och 

intervjua tidigare studenter. Då ämneslärarutbildningen är en lång utbildning på minst fem år 

som sedan leder till en examen som lärare i en den komplexa miljön skolan, så framkommer 

det naturligtvis saker som skulle kunna förbättras i både utbildningen och i lärarnas 

arbetsmiljö. Det blev dock tydligt under undersökningens gång att läraryrket handlar om så 

mycket mer än att sätta betyg och undervisa i satslösning, informanterna vittnar om ett arbete 

som kräver kunskap i allt från dyslexiutredningar till krishantering, från ämneskunskap till 

schemaläggare, vilket kan vara svårt att samla i en och samma utbildning. En av 

informanterna kommenterade just det och sa att det är fullt förståeligt att lärarutbildningen 

inte innehåller exakt allt som en lärare behöver kunna, då det någonstans måste göras val om 

vad som är mest relevant för studenterna att få med sig från utbildningen. Flera av 

informanterna föreslog att istället för att ytterligare reformera lärarutbildningen se över 

arbetsmiljön och villkoren som en nyexaminerad lärare möter ute i skolorna. Idén om att 

underlätta lärarstudenternas introducering i läraryrket finns bland skolpolitiker och har bland 

annat resulterat i försök med att införa introduktions år ute på skolorna för nyexaminerade 

lärare. Tidigare, fram till 2014, var det ett krav att nyexaminerade lärare skulle genomgå ett 

s.k. introduktionsår innan de fick sin lärarlegitimation, men då det varken fanns tid på 

skolorna eller utbildade mentorer för att möta de nyexaminerade lärarna så uppstod det en 

väldigt orättvis uppdelning mellan de nyexaminerade lärarna. De som hamnade i en kommun 

där introduktionsåret kunde erbjudas kunde söka jobb på helt andra premisser än de som inte 

fick möjlighet att genomgå sitt introduktionsår. De regler som gäller nu är att alla 

nyexaminerade skall ha möjligheten att få ett introduktions år med vägledning av en utbildad 

och erfaren mentor (skolverket). Skolverket skriver på sin hemsida om introduktionsåret att: 

”Den nyanställde läraren ska få stöd i att med olika metoder planera och undervisa, bedöma, 

dokumentera och ha utvecklingssamtal. Det är även viktigt att träna förmågan att leda, bemöta 

elever och samverka med andra i rollen som lärare”. Tanken med introduktionsåret är alltså 
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bland annat att ge den nyexaminerade läraren mer tid att få arbeta in sina arbetssätt och 

metoder genom att successivt skolas in i yrket samtidigt som de har en erfaren lärare att bolla 

saker med och få hjälp. Introduktionsåret ser dock mycket olika ut beroende på vilken skola 

som läraren hamnar på och även om det heter att alla ska ha möjligheten att få ett 

introduktionsår (skolverket) så ser inte verkligheten ut så. Enligt den här uppsatsens resultat 

så verkar det fortfarande finnas ett behov att hitta en lösning för den distans som studenter 

upplever finns mellan utbildningen och arbetet, men om det är introduktions år eller någon 

annan lösning, exempelvis en annan typ av tjänst med förslagsvis färre kurser under första 

året, återstår att se.  

 

Det framkom att flera av informanterna ansåg att lärarna vid universitetet ibland ställde för 

låg krav på studenterna. En informant säger dock att han förstår att det är så då det är många 

med lägre betyg som söker till utbildningen och att en effekt av detta blir att kraven i 

utbildningen måste sänkas för att det överhuvudtaget ska bli några färdiga lärare. 

Problematiken med att lärarutbildningen under lång tid har haft en låg attraktionskraft och att 

många med låga betyg söker och kommer in är en diskussion som förs just nu. Det finns olika 

förslag på lösningar till det här problemet men ett förslag, som under hösten 2016 infördes på 

prov på Jönköpings universitet samt Linnéuniversitetet, är att i tillägg till det vanliga urvalet 

med betyg även genomföra lämplighetsintervjuer på de sökande. Jönköpings universitet valde 

att ha antagningsprov i form av en intervju och en reflekterande skriftlig uppgift. På 

Jönköpings universitets hemsida står det under rubriken ”hur går antagningsprovet till?” 

följande: 

 

I god tid innan antagningsprovet kommer vi att mejla dig några texter 

om läraryrket och skolan. Du ska då välja en text som du kommer att 

få skriva om under din provdag på högskolan. Efter skrivuppgiften 

kommer du att få träffa en bedömargrupp på tre personer; två 

lärarutbildare och en yrkesverksam lärare/skolledare. Tillsammans för 

ni ett samtal om varför du sökt till ämneslärar-programmet och om 

dina förväntningar på läraryrket. Inför samtalet kommer du också att 

få skicka in en kort presentation av dig själv och dina tankar kring ditt 

studie- och yrkesval. Var beredd på att avsätta en förmiddag eller 

eftermiddag för att genomföra antagningsprovet. 

    (Jönköpings universitet) 
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Det här lämplighetsprovet är alltså ett sätt att försöka sortera ut de personer som 

bedömargruppen inte anser kommer att kunna slutföra utbildningen eller bli en bra lärare. De 

fem kriterierna som bedömarjuryn bedömer studenten mot är kommunikativ förmåga, 

interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll samt motivation för 

den kommande yrkesutövningen (antagning.se). Det är dock problematiskt att en bedömarjury 

utifrån dessa fem kriterierna ska göra en bedömning av ens persons förutsättningar att bli en 

bra lärare på premisser som en lärarstudent sedan ska ägna fem år för att utveckla. Detta kan 

då tolkas som att lärare är någonting man föds till och att dessa kriterier är någonting man 

antingen har eller inte. Detta skulle i sin tur kunna leda till svårigheter med att motivera en 

fem år lång utbildning för en student om en intervjujury säger att den vid utbildningens början 

redan har vad som krävs. En annan sak som är problematisk med antagningsprov på det här 

sättet, poängterade en av informanterna, är att en det finns många olika typer av skolor och 

elever och att det därför finns ett behov av att ha en variation och bred representation även i 

lärarkåren. Lärarkåren bör på samma sätt som eleverna representera alla olika skikt i 

samhället och att då gallra bort folk baserat på deras förmåga att självreflektera kanske inte är 

så fruktsamt. Det är mycket som händer under en fem år lång utbildning där studenten växer 

både som människa och antagligen också in i ett mer reflekterande sätt att tänka.  

En intressant sak som diskuterades i en av intervjuerna var behovet av vidareutbildning och 

utbildning i arbetet med nyanlända elever. Mycket har hänt i skolan bara under de senaste 

åren och den grupp som klassificeras som nyanlända och som går olika typer av 

introduktionsprogram både i grundskolan och på gymnasiet har ökat mycket på kort tid. En av 

informanterna berättade att han hade fått flera vidareutbildningar via jobbet, medan detta inte 

var fallet för de andra två. Det är naturligtvis väldigt svårt att kalkylera för en så drastisk 

ökning av en viss elevgrupp under tiden som den nya lärarutbildningen planerades, så att det 

saknas i utbildningen är förklarligt. Det är dock ett problem om lärarkåren ute på skolorna 

känner sig oförberedda i arbetet med den här elevgruppen. I Uppsala kommun pågår just nu 

ett arbete mellan fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för 

nordiska språk och Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Dessa instanser har 

gemensamt tagit fram en kompetensutvecklingskurs med syfte att öka måluppfyllelsen för 

nyanlända elever som pågår mellan 23 mars och 15 augusti i år (Nyanländas lärande). I 

beskrivningen för kursen går det att läsa att den vänder sig till ”team bestående av 

rektorer/skolledare, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och lärare i andra 

ämnen, studiehandledare på modersmål, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, 



31	

skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som arbetar med nyanlända elever i de olika 

skolformerna” (Nyanländas lärande). Det här är första försöket med den här typen av 

utbildning, ett bra initiativ som förhoppningsvis faller väl ut och bidrar till en fortbildning av 

Uppsala kommuns skolpersonal.  

Det är mycket i den här undersökningen som visat på en diskrepans mellan de 

ämneskunskaper som lärarutbildningen lär ut och de ämneskunskaper som gymnasieskolan 

efterfrågar. Det har också framkommit att det trots åtskilliga reformer inom 

lärarutbildningarna fortfarande finns en upplevd distans mellan utbildningen och yrket. Den 

kritik mot svensklärarutbildningen på Uppsala universitet som framkommer i den här 

undersökningen är i sig dock ingenting unikt varken för svensklärarutbildningen eller 

lärarutbildningen generellt[2], utan det är ofta den här typen av kritik som framförs när 

lärarutbildningar utvärderas. (Lärarnas Riksförbund; Högskoleverket 2205:17; Statskontoret 

2007:8; RIR 2005:19; RIR 2014:18). Det är dock glädjande att höra att samtliga informanter 

är nöjda med sin utbildning och de tycker att den överlag har förberett dem mycket bra inför 

deras kommande arbete som lärare. Samtliga informanter tycker att lärarna är kompetenta, 

kursutbudet bra och undervisningen relevant och intressant. Slutligen kan vi konstatera att 

lärarutbildningen som fenomen är mycket komplex och att vi nog inte har sett den sista 

reformen än. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev  

 

 

 

Hej,       

Tack för att du vill ställa upp på intervjun. Nedan kommer mer utförlig information om 

studien.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur väl den nya svensklärarutbildningen vid Uppsala 

universitet förbereder sina studenter för det kommande arbetslivet som svensklärare. En del i 

min uppsats är en komparativ textanalys av kursplanerna för blivande svensklärare vid 

Uppsala universitet respektive ämnesplanerna för gymnasieskolans ämne svenska. Den andra 

delen består av intervjuer av tidigare svensklärarstudenter vid Uppsala universitet om deras 

upplevelser av utbildningen efter att ha kommit ut i arbetslivet.  

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Detta kommer senare ligga till grund 

för analysen i uppsatsen där resultaten från textanalysen kommer att kopplas samman till 

intervjuerna. Du kommer att vara helt anonym och all information som skulle kunna kopplas 

till vem du är kommer aktivt döljas. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare 

motivering. Ljudfilerna från intervjun kommer raderas så snart uppsatsen är inskickad. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________  ______________________ 

Jag har läst och tagit del av ovanstående information  datum   ort 
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Bilaga 2 
Intervjugudie 

 
När tog du examen? 

Vilka ämnen ingår utöver svenskan i din examen? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka kurser i svenska har du undervisat i? 

 

Bedömning 

Hur upplever du din undervisning i bedömning? 

Hur upplever du att det går med bedömning i arbetslivet? 

Har du genomför några nationella prov? Hur förberedd kände du dig inför det? 

Känner/kände du dig väl förberedd för att bedöma/sätta betyg när du började arbeta? 

 

Retorik 

Hur har din undervisning i retorik sett ut?  

Har du undervisat i retorik? Hur har den undervisningen sett ut? 

 

Digital kompetens 

Hur har din undervisning inom olika presentationsverktyg sett ut? 

Undervisar du i digital kompetens inom svenskämnet? 

Använder dina elever några presentationstekniska hjälpmedel? 

 

Förbättring 

Med fokus på svenskämnet, hur kändes det när du började undervisa? Kände du dig väl förberedd? 

Kunskapsluckor? Vad har känts svårt? Lätt? Vad har du känt dig mer förberedd i? Vad mindre?  

Är det ytterligare områden som du vill kommentera?  

Är det någonting som vi inte har pratat om som du vill tillägga? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	


