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0. Sammanfattning/Abstract 

Med bakgrund i forskning kring lärares professionalisering, om de styrdokument som studeras 

och ämnena som de gäller för genomförs en jämförande kritisk interdiskursiv analys av 

kursplaner (Lpf94 reviderade år 2000) och ämnesplaner (Gy11). Utifrån en design som nyttjar 

förändrings- och referenspunktsstrategierna används en metod baserad på kritisk diskursanalys 

och kritisk realistisk ontologi samt den begreppsapparat som därmed följer. Nio diskursiva 

strategier med underkategorier identifieras och kopplas till lärares professionalisering och 

deprofessionalisering. En professionaliserings- och en deprofessionaliseringsdiskurs identifieras 

även och dessas interdiskursiva relation beskrivs i termer av artikulering, produktion och 

reproduktion av skiljaktigheter och olikheter samt diskursiv kamp. Uppsatsens huvudsakliga 

slutsats är att deprofessionaliseringsdiskursen i form av deprofessionaliserande diskursiva 

strategier har större utrymme i de studerade ämnesplanerna än i de studerade kursplanerna och 

därmed att utrymmet för lärares professionalisering minskat i ämnesplanerna jämfört med i 

kursplanerna.  

Nyckelord: kritisk interdiskursiv analys, kurs- och ämnesplaner, professionalisering / deprofessionalisering, 

diskursiva strategier 
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1. Bakgrund  

Läraryrket och skolan är ständigt diskuterade ämnen i alla samhällets rum. Nästan alla har egna 

erfarenheter av skolvärlden och även egna åsikter om hur denna värld ska fungera. En aktuell 

aspekt av skolvärlden är lärarnas professionella anspråk vilken under de senaste åren främst har 

aktualiserats genom regeringens förslag om lärarlegitimation, skärpta behörighetskrav och även 

andra åtgärder för att stärka lärarna som professionella yrkesutövare. Men vad menas egentligen 

med en professionell yrkesutövare? När det talas om typiska professionella yrkesgrupper så 

nämns ofta yrken som läkare och advokat, vad är det då som utmärker dessa yrkesgrupper? 

Frågan är inte så enkel så att den kan besvaras utan vidare. Komplexa processer som har lett fram 

till yrkesnormer, höga interna kvalitetskrav, gemensam utbildningsbakgrund och stort egenansvar 

eller yrkesautonomi är några av de kännetecken som tas upp i forskning kring ämnet.1 Att stärka 

lärarkårens professionalitet skulle alltså utifrån denna definition vara att öka överensstämmelsen 

mellan denna beskrivning och den arbetssituation som lärare idag befinner sig i. Rutinisering, 

standardisering och reglering av ett yrkes verksamhet är å andra sidan processer som försvagar en 

yrkesgrupps professionalitet eftersom detta dels motverkar uppkomsten av de ovan nämnda 

kännetecknen för professionalitet och även gör yrkesutövarna i en viss grupp utbytbara.2 Så med 

denna bakgrund, hur besvaras då den så populära frågan om vart läraryrket är på väg idag? 

Den svenska skolan och institutioner kring den har under de senaste drygt 20 åren reformerats 

flertalet gånger. Från det tidiga 1990-talets decentralisering till nya läroplaner, kursplaner och 

skollag 2011. Dessa reformer har haft olika syften och påverkat elever och lärare på många sätt. 

Redan i betänkandet från läroplanskommittén inför de nya läroplanerna 1994 sågs skolans 

professionella utveckling som något av vikt. ”Läroplaner och kursplaner skall [således] lämna ett 

friutrymme för en professionell lokal utveckling av skolan […]”3 Flera av de aspekter som 

kännetecknar professionella yrkesgrupper som nämns ovan, i synnerhet egenansvar eller 

yrkesautonomi, fokuseras även.  

Niklas Stenlås (2009) utreder i sin rapport En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och 

statliga reformideologier hur läraryrket har påverkats av de senaste 20 årens reformer (av uppenbara 

skäl exklusive 2011 års reformer). Fokus ligger på professionalisering kontra deprofessionalisering och 

slutsatsen är att, trots att ökad professionalisering varit ett uttalat syfte, de reformer som gjorts under 

perioden inte bara minskat utrymmet för en professionell yrkesroll utan även fått regelrätt 

deprofessionalisering som effekt. Detta har i synnerhet skett bland lärare som undervisar på 

gymnasiet och i grundskolans senare år.4  

                                                 
1 Stenlås, N. (2009) s. 9 
2 Stenlås, N. (2009) s. 39 
3 Läroplanskommittén (1992) s. 16 
4 Stenlås, N. (2009) s. 95 
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Anders Fredriksson i Jon Pierre (red.) (2007) ger en lite mer nyanserad bild. Här fokuseras 

lärares autonomi och det skiljs på horisontell och vertikal sådan. På frågan om lärares frihet 

minskat eller ökat ges svaret att friheten har förändrats. Den politiska styrningen ovanifrån anses 

genom reformer ha minskat inskränkandet av lärares autonomi, den vertikala autonomin har 

alltså ökat. Samtidigt har den horisontella autonomin minskat då många beslut har förflyttats från 

lärarens bord till lärarlag och skolledning samtidigt som elever och föräldrar fått större inflytande 

över undervisningen. Fredriksson ställer även frågan ifall skolan nu håller på att återregleras, 

håller lärares vertikala autonomi på att minska igen? Något svar ges inte, det menas att olika 

riktningar kan skönjas.5  

Vi står alltså nu inför genomförandet av en ny reform hösten 2011. De senaste 20 årens 

reformer har förändrat lärarnas yrkesautonomi men enligt exempelvis Stenlås (2009) misslyckats 

med att öka professionaliseringen inom läraryrket och istället verkat för deprofessionalisering av 

detsamma. Vad effekterna blir av höstens reform kommer ta åtskilliga år att urskilja, men en 

jämförande studie av delar av det som nu styr skolan och delar av det som från och med hösten 

2011 kommer styra skolan kan ge indikationer om vilken riktning vi färdas i, vart läraryrket är på 

väg idag. 

1.1 Problemformulering  

Kursplaner, eller ämnesplaner som det heter inom Gy11, är en grund för gymnasielärare att stå på 

både i undervisningen och vid betyg och bedömning. Utformandet av dessa ger till stor del 

villkoren för ämnesundervisningen och är därmed dokument som inte bara styr skolan men även 

lärares vardagliga arbetssituation. Läraryrkets professionalisering eller deprofessionalisering är som 

diskuterat ovan brett debatterat och diverse utredningar och avhandlingar har skrivits om 

fenomenen. Stenlås (2009) rapport utreder översiktligt hur reformer 1989-2009 påverkat 

läraryrkets professionalitetsanspråk, denna uppsats ämnar att genom en jämförande interdiskursiv 

analys av i skrivande stund gällande kursplaner6 och de ämnesplaner7 som börjar gälla från hösten 

2011 och är del i Gy11, i någon mån fortsätta Stenlås gärning. Kursplaner och ämnesplaner i 

Engelska, Svenska, Historia och Matematik studeras och analyseras och fokus ligger på innehåll i 

dessa som får konsekvenser för utrymmet för läraryrkets professionalisering och deprofessionalisering.8 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Att utifrån bara en liten del av en reform som inte ännu genomförts, Gy11, i jämförelse med en 

väl beforskad reform, Lpf94, försöka dra slutsatser om framtiden är vanskligt. Uppsatsens syfte 

                                                 
5 Pierre, J. (red.) (2007) s. 165-184 
6http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId

= 2011-05-17 
7 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf 2011-05-17 
8 För tydliga definitioner av professionalisering och deprofessionalisering se neda avsnitt 1.3.1.  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
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formuleras därför som att kritiskt granska och jämföra ett fåtal kursplaner9 och ämnesplaner10 för 

att i den diskursiva språkanvändningen i dessa se tendenser som pekar i en viss riktning, allt 

utifrån ett professionaliserings- kontra deprofessionaliseringsperspetiv.   

Frågeställningen formuleras: 

- Med det diskursiva användandet av strategier i de studerade kursplanerna (Lpf94 reviderade 

år 2000) som referenspunkt, hur påverkar det diskursiva användandet av strategier i de 

studerade ämnesplanerna (Gy11) utrymmet för lärares professionalisering? 

Huvudfrågan bryts ner i följande delfrågor som används för att besvara huvudfrågan: 

- Vilka diskursiva strategier används i de studerade styrdokumenten? 

- Hur kan dessa strategier kopplas till lärares professionalisering och deprofessionalisering? 

1.3 Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrunden är inriktad mot fyra områden. Först presenteras forskning kring och 

definitioner av professionalisering och deprofessionalisering. Sedan ges en översiktlig bakgrund till det 

skolpolitiska läget i Sverige från avtalsrörelsen 1989 fram till den utveckling vi följer idag. Detta 

avsnitt har fokus på lärares professionalisering. Vidare ges en bakgrund till de kursplaner och 

ämnesplaner som uppsatsen undersöker. Slutligen ges en översikt över de ämnen för vilka 

kursplaner och ämnesplaner är aktuella för uppsatsen: Svenska, Historia, Matematik och 

Engelska.  

1.3.1 Professionalisering kontra deprofessionalisering 

Professionsbegreppet associeras med flertalet olika innehåll i olika situationer, begreppets 

innebörd har även förändrats över tid och i dagens debatt är det flera parter som gör anspråk på 

att definiera begreppet utifrån olika agendor. Vardagsförståelsen av begreppet är i princip 

synonymt med att någon som är professionell är skicklig på det den gör, motsats till amatör.11 

Ytterligare en begreppsförvirring som kan uppstå är när professionalism uppfattas som 

standardisering av arbetet från arbetsgivarens sida, detta kallas organisationsprofessionalism och är ej 

att missta för den yrkesprofessionalism som här diskuteras och som i fortsättningen åsyftas då 

professionalisering nämns.12 Vetenskaplig litteratur definierar profession på ett klart annorlunda sätt 

som är betydligt snävare än den vardagliga definitionen: ”en grupp yrkesmän som skaffar sig 

exklusiv tillgång till ett yrke genom en speciell utbildning och genom att organisera sig i en 

speciell sammanslutning, vilken man måste tillhöra för att få utöva yrket.”, yrkesetisk kodex och 

höga krav på skicklighet, expertis och utbildning inom dessa sammanslutningar ger de 

                                                 
9http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId

= 2011-05-17  
10 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf 2011-05-17 
11 Stenlås, N. (2009) s. 35. Denna definition används inte i denna studie. 
12 Ringarp, J. (2011) s. 187 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
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professionella en exklusivitet som garanterar dem högt socialt anseende och höga löner.13 Denna 

definition har dock fått utstå kritik och ansetts vara omodern, en produkt av en återvändsgränd 

inom sociologisk forskning. Begreppet Professionalism har sedan 1990-talet varit mer använt och 

anses vara ett mer meningsfullt begrepp. Det används då utifrån en definition som ser 

professionalism som ”a discourse of occupational change and control.”.14 Det påpekas att detta 

begrepp ”ofta misshandlats” och använts för att beskriva en professionalism som skapas 

ovanifrån, av arbetsgivare och ”managers”, istället för inifrån, av de professionella själva. Kritiker 

mot denna användning har benämnt den ”new professionalism” och den ska inte misstas för 

professionalism som skapas inifrån, vilket i fortsättningen åsyftas då professionalism nämns.15 

Stenlås (2009) beskriver och kommenterar, utöver de ovan nämnda, en rad synsätt på 

professionalism.16 Den definition han slutligen kommer fram till är snävare än vardagsbegreppet 

professionell men vidare än det begrepp som finnes i vetenskaplig litteratur och som beskrivits 

ovan. En rad kriterier sätts upp. Till att börja med så bygger professionellt arbete på att 

”yrkesutövaren kan tillämpa sitt professionella omdöme i skilda situationer.”17 Detta omdöme 

skiftar inte slumpvis från fall till fall utan bygger på den gemensamma utbildningsgrunden och en 

yrkeskod. Det som ligger till grund för omdömet kan inte punktas upp på ett konkret sätt utan är 

de normer som den professionelle tillägnat sig under en lång och krävande utbildning. För att 

kunna tillämpa normer av detta slag krävs makt över definitionen av vad gott arbete är och 

därmed ett visst mått av yrkesautonomi. Yrkesautonomi blir alltså den mest grundläggande 

förutsättningen för professionalism och används av Stenlås på  så sätt att minskad yrkesautonomi 

är lika med minskad professionalism eller deprofessionalisering medans ökad yrkesautonomi är lika 

med ökad professionalism eller professionalisering.18 Denna begreppsdefinition är väl anpassad till 

dagens förhållanden och är den som används i denna studie.1920 

1.3.2 Lärares villkor förändras 

Johanna Ringarp beskriver i sin avhandling Professionens Problematik (2011) lärarkårens 

kommunalisering, de inblandade aktörerns och förloppet som ledde fram till det slutliga 

riksdagsbeslutet om saken. I enighet med Stenlås (2009) dras slutsatsen att ämneslärarna var mer 

negativa till reformen då de såg den som ett hot mot professionen och deras arbetsvillkor men att 

reformen trots det kunde genomföras med stöd av övriga lärargrupper som tog tillfället i akt att 

                                                 
13 Stenlås, N. (2009) s. 35 
14 Svensson, L.G. & Evetts, J. (red.) (2003) s. 21 
15 Stenlås, N. (2009) s. 36f 
16 Stenlås, N. (2009) s. 35ff 
17 Stenlås, N. (2009) s. 37 
18 Stenlås, N. (2009) s. 37f, 40 
19 I delar av forskningsbakgrunden kommer en vidare definition vara representerad av den litteratur som 

hänvisas. Definitionen som här presenteras är dock den som ligger till grund för studiens empiriska del. 
20 Då det i fortsättningen talas om professionalisering och deprofessionalisering så åsyftas lärares sådan.  
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utjämna de löneskillnader mellan ämneslärare och övriga lärargrupper som tidigare rådit.21 Just 

avtalsrörelsen 1989 var starkt påverkad av, och hade stor inverkan på, den då planerade 

kommunaliseringsreformen som slutligen beslutades av riksdagen 8 december 1989, Statens 

Arbetsgivarverks förhandlingschef Peter Stahre menade att det var självklart att ta hänsyn till 

regeringens avsikter inför planeringen av 1989 års avtal.22 Ämneslärarna, tillhörande SACO, höll 

sig hela tiden negativa till kommunaliseringen. Övriga lärargrupper, tillhörande TCO förhandlade 

till sig stora löneökningar i avtalsrörelsen, men att det skulle skett i gengäld för att de skulle ställa 

sig positiva till kommunaliseringen är inte belagt, men antyds av vissa inblandade och blev även 

föremål för en utredning i konstitutionsutskottet om ministerstyre.23 Som vi alla vet och som 

nämnts ovan så genomfördes kommunaliseringen och därigenom en långtgående 

decentralisering24 av skolans styrning. Kommunaliseringens effekt på lärarprofessionen kan ses ur 

flera perspektiv. Stenlås (2009) är försiktig med att dra slutsatser men menar att oavsett 

kommunaliseringens effekt så var just den reformen startskottet för en rad reformer som verkat 

deprofessionaliserande för läraryrket. Han menar även att reformen gjorde det tydligt för lärarna 

att de inte kunde påverka de statliga reformambitionerna, något som även det kan ses som 

deprofessionalisering.25 Ringarp (2011) är tydligare i sina slutsatser och svarar på frågan ifall 

kommunaliseringen deprofessionaliserade läraryrket tydligt jakande.26 I synnerhet för lärare som 

undervisade på gymnasiet var detta tydligt. Att lärarnas tid utanför undervisningen kontrollerades 

mer, skolledare, administratörer och ekonomer fick ökad makt över lärarna samt att ”kåren blev 

ännu en i den långa raden av kommunanställda”27 är argument som styrker slutsatsen. Utöver 

detta så tillägger Ringarp även att vad som benämns New Public Management-idéer (NPM) och 

dessa idéers ökade inflytande under perioden påverkat lärarprofessionaliteten. NPM är baserade 

på ett ekonomitänkade och menas ha förskjutit påverkade professioners ställning från eget ansvar 

och autonomi till redovisningsskyldighet.28  

     Kommunaliseringen genomfördes som del i det reformarbete som kallats mål-och 

resultatstyrning. Motiverat av att man ansåg att skolan var för detaljstyrd så påbörjades 

utredningsarbetet inför ett införande av en styrningsreform 1987. Utredningens förberedande 

direktiv (Dir. 1987:16) lade även amfas på insatser för att öka lärares och skolledares 

                                                 
21 Stenlås, N. (2009) s. 10 & Ringarp, J. (2011) 
22 Ringarp, J. (2011) s. 101 
23 Ringarp, J. (2011) s. 104ff 
24 Ringarp (2011) påpekar att det med decentralisering menades skillda saker från Socialdemokraterna (S) å 

ena sidan och Moderaterna (M), Folkpartiet (Fp) och Miljöpartiet (Mp). S såg decentraliseringen som en 

organisationsförändring från en politisk nivå till en annan medans M, Fp och Mp snarare syftade till ett större 

fritt val för individen. S. 181 
25 Stenlås, N. (2009) s. 10, 41ff 
26 Dock så påpekas att deprofessionalisering inte enbart kan kopplas till kommunaliseringen utan även är en 

effekt av att lärare förlorat sin kunskapsmässiga särställning genom införandet av allmän skolgång och den 

höjning av samhällets allmänna kunskapsnivå som detta medfört. 
27 Ringarp, J. (2011) s. 184 
28 Ringarp, J. (2011) s. 186f 
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professionalism. 1988 presenterades betänkandet En förändrad ansvarsfördelning och styrning på 

skolområdet (SOU 1988:20) som slog fast att trots att stora inslag av målstyrning redan fanns och 

att skolan redan var starkt decentraliserad vad beträffar undervisningen så bör en 

målstyrningsreform genomföras.29 Detta motiverades med att skolan måste bli effektivare, att 

detaljregleringen av skolan måste minska samt att det lokala inflytandet ska öka. Propositionen 

som följde (Prop. 1988/89:4) biföll i allt väsentligt utredningens slutsatser där även utveckling 

och förnyelse av den offentliga sektorn angavs som motiv. Nyordningen genomfördes i tre steg, 

först kommunaliseringen av skolan som beskrivits ovan, sedan en omformning av statsbidraget 

till sektorsbidrag och slutligen genom ett nytt politiskt styrsystem som innebar att riksdagen och 

regeringen angav mål för skolan.30 Ur ett professionaliseringsperspektiv är det reformarbete som 

påbörjades med mål- och styrningsreformen svårt att tyda. Som nämnts ovan så lades det emfas 

på professionalitet redan i direktivet 1987, en emfas som fortsatt att genomsyra den statliga 

retoriken kring skolan, aktuellt genom bland annat lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler 

(SOU 2008:52). Effekterna av de ovan nämnda reformerna i början av 1990-talet kringskar dock 

de förhållanden som utgjort grunden för lärares professionalitetsanspråk och verkade därmed 

deprofessionaliserande.31   

     Makten över arbetets innehåll är en viktig aspekt av professionalitet. Stenlås (2009) menar att 

lärares sådana makt minskat de senaste 20 åren genom en rad förändringar av lärares 

arbetsvillkor.32 Anders Persson visar genom en enkätstudie i sin artikel Nöjda som lärare, missnöjda 

som anställda – skolexistens mellan mening och missnöje (2006) på vad lärares missnöje33 består i. Lärarna 

anser att deras arbete i varierande grad är meningsfullt, lärare är nöjda med kvaliteten på deras 

arbete samt känner att de har möjlighet att använda sin yrkesskicklighet i arbetet,34 så vad är roten 

till missnöjet? Persson menar att det är skolans utveckling och lärararbetets förändring som ligger 

till grund. Brist på inflytande, obalans mellan elevarbete och annat arbete och omorganiseringar 

som inte resulterar i förbättringar är vad lärare uppger sig vara missnöjda med vilket ger artikelns 

titel som slutsats: nöjda som lärare men missnöjda som anställda.35 Stenlås (2009) menar att flera 

av de aspekter som lärare uttrycker missnöje med förändrades och från lärarnas perspektiv 

förvärrades med det så kallade avtal 2000 som infördes 1996. Tidigare hade arbetstiden styrts av 

en undervisningsskyldighet, ”usken”, men det systemet ersattes nu av en årsarbetstid om 1767 

timmar av vilka 1360 timmar var reglerad arbetstid och övriga 407 timmar så kallad förtroendetid, 

detta avtal likställde alla lärarkategorier. Detta sågs som negativt bland lärare inom teoretiska 

ämnen där mycket för- och efterarbete krävs, i synnerhet bland svensklärare vars undervisning 

                                                 
29 Stenlås, N. (2009) s. 47ff 
30 Stenlås, N. (2009) s. 50f 
31 Stenlås, N. (2009) s. 60f 
32 Stenlås, N. (2009) s. 12 
33 Lärare är tillsammans med arbetsförmedlare och läkare den yrkesgrupp som är mest missnöjda med sin 

arbetssituation. Stenlås, N. (2009) s. 64 
34 Persson, A. (2006) s. 21 
35 Persson, A. (2006) s. 21, Stenlås, N. (2009) s. 64f 
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ofta kräver läsning och kommentering av elevtexter.36 Vidare så innebar avtalet 1996 att 

individuell lönesättning infördes. Då undervisningskvaliteten är svår för en skolledning att se och 

på så sätt utvärdera, så frågade sig många lärare vad det då var som skulle ligga till grund för de 

differentierade lönerna? Att bara det som skolledningen kan se, det vill säga arbete utanför 

klassrummet, är det som är lönegrundande flyttar fokus från undervisningen och ger 

skolledningen ökat inflytande över lärarnas arbetssituation, på lärarnas bekostnad.37  

     Arbete i lärarlag började införas redan på 1980-talet i och med Lgr80, men infördes på bred 

front först under 1990-talet. Den förtroendetid som nu ingår i lärares tjänster efter 

arbetstidsregleringen har mer och mer kommit att gå åt till kommunikation inom arbetslaget, 

vilket ytterligare förflyttat fokus från själva undervisningen. I många fall kan även ökad 

undervisningen förekomma då skolledningar sparar in på vikarier genom att låta lärare hoppa in 

för sina arbetslagskamrater.38 Det som kanske främst avgör arbetslagens effekt på lärares 

arbetsvillkor är sättet de är organiserade på. Den form som rekommenderas i reformdokumenten 

och som är vanligast är att placera lärare som undervisar samma elever i ett lag. Detta sätt att 

organisera lagen premierar en omvårdande lärarroll och försvårar samarbete och kommunikation 

kring enskilda ämnen. En annan variant är att forma lagen efter lärares ämnestillhörighet, vilket i 

högre grad premierar en kunskapsförmedlande lärarroll.39  

     Utöver de aspekter av läraryrket som tagits upp ovan så finns flertalet därtill. Sådana, för 

denna undersökning mindre relevanta aspekter, är lärarutbildningens utformning och 

reformering40, skolans marknadsanpassning, kunkurrensanpassning och elevernas valfrihet41 samt 

maktkonkurrensen mellan skolledare, pedagoger, elever, föräldrar och administratörer i skolan42.  

1.3.3 Kursplaner (Lpf 94 reviderade år 2000) och Ämnesplaner (Gy11) 

I och med gymnasiereformen som beslutades 1991 och genomfördes 1994 blev kommunerna 

skyldiga att organisera skolan så att de nationella målen skulle nås, statsmakten skulle nu granska 

och utvärdera skolornas resultat. Med denna reform kom utöver den nya läroplanen för 

grundskolan (Lpo94) en ny läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) i vilken nya kursplaner 

med nya betygskriterier ingick. Detta motiverades med att styrdokumenten måste vara utformade 

i överenskommelse med de nya principer för skolans styrning som införts.43 16 nationella 

program med olika inriktningar infördes och valfriheten bland kurser ökade. Lärare skulle nu 

även tolka och omformulera de nationella kursmålen till lokala kursmål. Detta innebar i teorin en 

                                                 
36 Stenlås, N. (2009) s. 65f 
37 Stenlås, N. (2009) s. 12f, 66f 
38 Stenlås, N. (2009) s. 67 
39 Stenlås, N. (2009) s. 67f 
40 Se Stenlås, N. (2009) s. 71-76 för genomgång 
41 Se Stenlås, N. (2009) s. 77-84 & Fredriksson, A. (2010) för detaljerad genomgång 
42 Se Stenlås, N. (2009) s. 85-92 
43 Läroplanskommittén (1992) s. 124 
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stark decentralisering där ökat ansvar för skolans styrning och utveckling lades på 

kommunpolitiker, skolledare och lärare.44 Läroplanens övergripande mål och riktlinjer betonade 

det alltmer internationaliserade, rörliga och mångkulturella samhället där kunskap är föränderlig 

och i ständig rörelse och utmejslade därmed förmågan att kunna söka, hitta, inhämta och värdera 

kunskap som en central färdighet som styr undervisningens innehåll. Demokrati och ett 

demokratiskt förhållningssätt lyfts stakrt fram, precis som individens egen förmåga och 

ansvarstagande.45 En skillnad från tidigare gällande styrdokument (Lgr80) var att man nu inte gav 

några anvisningar om arbetssätt och arbetsformer med mera samt metoder, då det ansågs tillhöra 

det professionella fältet. Den bärande tanken var att reglera i så liten utsträckning som möjligt för 

att ge stort lokalt friutrymme.46 De kursplaner som ursprungligen ingick i Lpf94 reviderades år 

2000 och det är de reviderade versionerna som undersöks i denns studie. Kursplanerna består av 

en allmän del där kursernas syften, mål att sträva mot samt ämnenas karaktär och uppbyggnad 

anges. De specifika delarna anger uppnåendemål samt betygskriterier för betygsnivåerna G, VG 

och MVG. 4748 Detta upplägg motiverades av att det passade i ett målstyrt system. Man ville ge 

stor frihet till lärare och elever att planera och utforma undervisningen. Kursplanen skulle dock 

vara den kärna som undervisningen skulle utgå ifrån.49 Kursplanernas roll beskrivs mer specifikt 

som det som ska ”ge svar på frågor om varför man läser ämnet, vad ämnets roll är i förhållande 

till läroplanens mål och vad skolämnet ’är’. De skall ange den centrala kunskap, förståelse och 

färdighet som eleverna skall uppnå i ett visst ämne och därmed skapa förutsättningar för nationell 

likvärdighet.”50 Kursplanerna ska även vara utvärderingsbara både i ett nationellt och individuellt 

perspektiv. Kursplanerna innehåller två olika typer av mål, strävansmål och uppnåendemål. 

Strävansmålen styr undervisningen genom att vara utgångspunkt för de lokala undervisningsmål 

som utformas, de sätter med andra ord inga gränser för fördjupning eller breddning. 

Uppnåendemålen är mål för vad eleverna minst ska ha uppnått efter avslutad kurs och det är 

skolhuvudmannens ansvar att dessa mål uppnås av alla elever.51  

     I läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992: 94) presenteras även vad som i relation till 

tidigare läroplan nu fokuserats för varje ämne. För matematik har man velat göra undervisningen 

mer enhetlig men samtidigt mindre detaljstyrd.52 Svenskundervisningen ska fortsätta utvecklingen 

mot en närmare anknytning mellan undervisningen och elevernas erfarenheter samt innehåller en 

mer uttalad inriktning mot språkets betydelse för begreppsbildning, lärande och tänkande samt 

                                                 
44 Knutas, E. (2008) s. 13f 
45 Knutas, E. (2008) s. 14f 
46 Läroplanskommittén (1992) s. 125 
47 Knutas, E. (2008) s. 16 
48 För en mer ingående beskrivning se Skolverket (2004) s. 37ff 
49 Läroplanskommittén (1992) s. 126 
50 Läroplanskommittén (1992) s. 173 
51 Läroplanskommittén (1992) s. 174f 
52 Läroplanskommittén (1992) s. 178ff 
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skrivandets betydelse för kommunikation, lärande och tänkande.53 Engelskundervisningen skulle 

nu mer än tidigare genomsyras av en uttalad inriktning mot innehållets meningsfullhet och 

autenticitet, interkulturell förståelse och samhällsorientering, ämnesövergripande teman och 

projekt samt att öka elevernas förståelse för hur språkinlärning går till.54 I historia läggs fokus på 

”historisk bildning” bortom den kronologiska tidslinjen samt nutidsförståelse med inriktning mot 

delaktighet i historiska skeenden.55 

     De generella beskrivningar av kursplaner som ovan presenterats är fortfarande aktuella efter 

den revidering av kursplaner som utkom år 2000.56 Som påpekas i en av Skolverkets 

publikationer så bygger dessutom nya kursplaner på gamla i mycket stor utsträckning, det är 

främst den organiska inramningen som förändras.5758 En närmare beskrivning av 

revideringsarbetet ses därmed inte som relevant för studiens övergripande syfte.59  

     2009 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utifrån Framtidsvägen – En reformerad 

gymnasieskola (SOU 2008:27) utveckla och pröva en modell för ämnesplaner i gymnasieskolan. 

Även propositionerna Tydligare mål- och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan (prop. 2008/09:87) 

och En ny betygsskala (prop. 2008/09:66) tas hansyn till.60 Syftet med uppdraget är att öka 

likvärdigheten i skolan samtidigt som utrymme lämnas för lärare och elever att utforma 

undervisningen. Det slås även fast att samtliga ämnesplaner bör ha en och samma struktur.61 

Gymnasieutredningen (2008) föreslog i SOU 2008:27 att kursbetyg skulle behållas men att 

ämnesplaner endast skulle finnas för ämnet och inte för varje kurs.62 I övrigt rekommenderades 

ökad tydlighet i ämnesplanerna samt en struktur innehållande ”ämnets syfte”, ”mål för ämnet” 

samt centralt innehåll och betygskriterier för kurser inom ämnet. Vidare så anses att ett 

stödmaterial för användandet av kursplanerna bör utformas.63 Strukturförslaget och förslaget om 

utformandet av stödmaterial har i stort bifallits,64 huruvida en ökat tydlighet har uppnåtts är 

öppet för diskussion och analys. Den nya betygsskala som föreslagits och anammats är sexgradig 

och sträcker sig från A-F där F representerar ett icke godkänt betyg.65 Denna kortfattade 

                                                 
53 Läroplanskommittén (1992) s. 190ff 
54 Läroplanskommittén (1992) s. 206ff 
55 Läroplanskommittén (1992) s. 216ff 
56 Skolverket (2008) s. 5ff 
57 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2180 2011-05-22 
58 Det var främst kursplaner för ämnen som inte bygger på grundskolan som ändrades, vilket inte påverkar de 

kursplaner som denna uppsats undersöker. Se Skolverket (2004b) s. 36ff 
59 Ytterligare revisioner genomfördes 2007 men påverkar inte något utav de för studien aktuella ämnena. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/10511 2011-05-17 
60 Dessa propositioners innehåll utvecklas inte med hänsyn till uppsatsens utrymme. 
61 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2180 2011-05-22 
62 Kursbetyget behålls men ämnesplaner har utformats även för varje kurs, se 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf 2011-05-22 
63 Gymnasieutredningen (2008) s. 588ff 
64 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf 2011-05-22 
65 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2180 2011-05-22 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2180
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/10511
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2180
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2180
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bakgrund till ämnesplanerna inom Gy11 anses tillräcklig och ändåmålsenlig för uppsatsens syfte 

med hänvisning till den interna validiteten (se nedan 2.3).     

1.3.4 En historisk översikt över de aktuella ämnena 

I detta avsnitt presenteras ämnena för vilka kursplaner och ämnesplaner studeras utifrån relevant 

litteratur. Dessa presentationer är generella och deras historiska karaktär varierar av upenbara skäl 

beroende på ämne. 

1.3.4.1 Skolämnet historia på gymnasiet 

Mikael Berg beskriver i sin forskningsrapport Historielärares historier – Ämnesbiografi och 

ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia (2010) historia som skolämne på gymnasiet utifrån både 

tidigare forskning och gymnasielärares berättelser. Berg presenterar två ytterligheter vad gäller 

synen på historia, en rationell syn där historia är det vetenskapligt analyserbara och en 

ickerationell syn där historia är det gåtfulla och poetiska, det påpekas dock att dessa ytterligheter 

samtidigt rymmer ett spänningsfält med olika blandformer där de båda ytterligheterna går i 

varandra.66  

     Utifrån grundläggande historiesyn så kan lärares ämnesförståelse av ämnet ses utifrån två 

teman, ett ämnesbiografiskt och ett strukturellt. Det ämnesbiografiska perspektivet fokuserar 

lärarens ämnesförståelse och den effekt förståelsen får på skolämnets utformning. Lärarens 

ämnesförståelse påverkas på många sätt, föräldrahemmet och uppväxten, egen skoltid och 

lärarutbildning, och även faktorer i yrkeslivet som kursplaner, arbetslaget, eleverna och läromedel 

lyfts fram.67  

     Det strukturella perspektivet ser till hur historieämnet historiskt utvecklats. Under 1960-talet 

sågs historia som ett ”pluggämne” där ett visst stoff skulle läras in, men redan här började ämnet 

vara i förändring. Under 1970-talet skiftades fokus efter stark kritik under ledordet do history. 

Eleverna skulle förstå och rekonstruera det historiska skeendet i klassrummet och med det 

utveckla ett historiskt tänkande. På senare tid har en utgångspunkt som bygger på 

historiemedvetandebegreppet närmat sig det på 1970-talet dominerande historiska tänkandet, 

historiedidaktiker har försökt sätta in det i en större ram där historia handlar om att kunna skapa 

historiska sammanhang.68  

1.3.4.2 Skolämnet svenska på gymnasiet 

Svenskämnets roll och karaktär har länge varit omtvistat. Redan på 1800-talet försiggick 

modersmålsundervisning, då, som idag, på många olika sätt beroende på vilket klassrum man 

observerar. Senare års debatt grundar sig bland annat i pedagogiska gruppen i Lunds 

                                                 
66 Berg, M. (2010) s. 16ff 
67 Berg, M. (2010) s. 18ff 
68 Berg, M. (2010) s. 22ff 
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proklamering 1976 att ”Svenskämnets kris är nu total”69, den kritik som gjordes gällande mot 

svenskämnet var att man menade att ämnet var uppdelat i osammanhängande moment, att ämnet 

bestod av abstrakt färdighetsträning och även förmedlandet av ett bestämt kulturarv och formen 

för litteraturundervisningen. Man tyckte även att undervisningen hade för svag anknytning till 

elevernas erfarenheter, att undervisningen för för individualistisk samt att läromedelsberoendet 

hade blivit för stort. Kritiken grundade sig på en uppfattning om att undervisningen i svenska 

skulle politiseras samt ett marxistiskt synsätt.70 Senare, inför millenieskiftet konstateras att det är i 

princip samma diskussion som förs kring svenskämnet. De huvudsakliga frågorna sammanfattas 

som kraven på ämnets helhet, meningsfull undervisning på yrkeslinjerna, förmedlandet av 

kulturarvet, betygen och läromedlens styrande funktion och svensklärares fortbildning och 

arbetsbörda, ämnets status, identitet och legitimering. Det bör dock tilläggas att situationen nu 

har förändrats, i synnerhet på grund av datorernas och internets intåg i skolan.71  

     Edmund Knutas (2008) diskuterar även olika typer av ämnesuppfattning och fyra olika tas 

upp. Först handlar det om svenskämnet som färdighetsämne vilket karaktäriseras av en 

formalistisk grundsyn samt en momentindelning med separata moment innehållande grammatik, 

språkhistoria, läsning och så vidare. Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne betonar 

förmedlingen av ett litterärt och kulturellt arv och det centrala är läsning av klassisk litteratur samt 

litteraturhistoria. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne skiljer sig tydligt från de föregående 

två typerna och har som mål att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse för centrala 

humanistiska problem. Med denna ämnesförståelse är svenskämnet att betrakta som ett historiskt 

humanistiskt bildningsämne som är öppet gentemot andra ämnen, i synnerhet SO-ämnena.72 

Under de senaste åren har även vissa karaktäriserat svenskämnet som demokratiämne. Här ska 

svenskan återta positionen som det centrala bildningsämnet och fostran av eleverna till 

ansvarstagande demokratiska samhällsmedborgare fokuseras.73 Dessa fyra typer av 

ämnesförståelse har alla influens på hur svenskämnet gestaltar sig i dagens klassrum, ingen av 

dem kan sägas följas renodlat. Ytterligare en aspekt som tas upp är svenskämnets olika utforming 

på studieförberedande respektive yrkesförberedande program. 

1.3.4.3 Skolämnet matamatik 

I mitten av 1900-talet började man tala om matematikundervisning i skolan, tidigare hade ämnet 

kallats ”de fyra räknesätten” och ”aritmetik och geometri”.74 I beskrivningar av matematik så 

hamnar fokus lätt på argument för skolmatematik, något som delvis kan sägas bero på den så 

kallade relevansparadoxen, vilken innebär att gapet mellan den vikt som samhället lägger vid 

                                                 
69 Knutas, E. (2008) s. 22 
70 Knutas, E. (2008) s. 22 
71 Knutas, E. (2008) s. 22-23 
72 Knutas, E. (2008) s. 24 
73 Knutas, E. (2008) s. 26 
74 Bjerneby Häll, M. (2006) s. 9 
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kunskaper i matematik och den matematik som den enskilda eleven anser sig behöva är stort. 

Detta i kombination med den över världen allmänna uppfattningen om att matematik är ett svårt 

skolämne nödgar både forskningen och den enskilde läraren att argumentera för och motivera 

den matematikundervisning som sker.75  

     Internationell forskning kring de argument som används för skolmatematik stämmer väl 

överens med de kategorier av argument som används i Sverige. Det första och vanligast 

förekommande argumentet är det funktionella vilket menar att matematiken fyller ett långsiktigt 

behov för både eleven och samhället. Vidare så tränar matematik det logiska tänkandet och 

problemlösningsförmågan, detta argument samt att matematik tränar elevens förmåga att 

anstränga sig har både rötter i texter av Platon. Det menas även att matematik har ett estetiskt 

värde i sig, att matematik är en del av vår kultur samt att skolundervisningen i matematik behövs 

för att utbilda nya generationer av matematiker.76 Viss forskning har skiljt mellan ett funktionellt 

argument, som beskrivits ovan, och ett formellt argument, vilket varit att matematikens innehåll 

har en förmåga att förädla och bilda människan. Dessa två typer av argument har genom tiden 

konkurrerat med varandra, i senare tid har dock det funktionella argumentet haft störst 

inflytande.7778 

1.3.4.4 Skolämnet engelska 

Skolämnet engelska är svårdefinierat i lingvistiska termer. Det kan benämnas som engelska som 

ett främmande språk (English as a foreign language, EFL), engelska som andraspråk (english as a second 

language, ESL), det mer generella engelska för talare av andra språk (english to speakers of other 

languages, ESOL) och i på senare tid har man även talat om engelska som ett ”lingua franca” 

(english as a lingua franca, ELF).79 Med den status som det engelska språket har i dagens Sverige, 

både informellt och formellt, så väljs här engelska som andraspråk, förkortat SLA.  

     Myndigheten för skolutvecklings skrift Engelska – samtalsguide (2008) ger i enighet med 

exempelvis Harmer (2007) en bild av engelskämnet som ett färdighetsämne med fokus på de fyra 

färdigheterna läsförståelse, hörförståelse, skriftlig kommunikation och kommunikation i tal. 

Samma skrift lägger även emfas på att engelskundervisingen idag skiljer sig väldigt mycket från 

kommun till kommun och klassrum till klassrum. Ett tidigare förhållandevis starkt band till 

läromedel har nu försvagats kraftigt av det ökade användandet av elektroniskt material och 

multimedia.80  

                                                 
75 Bjerneby Häll, M. (2006) s. 9f 
76 Bjerneby Häll, M. (2006) s. 15f, 18 
77 Bjerneby Häll, M. (2006) s. 20f 
78 För en mer extensiv beskrivning av argument för skolundervisning i matematik, se Bjerneby Häll (2002) 
79 Harmer, J. (2007) s. 19f 
80 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 14ff 
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2. Teori och Metod 

Denna studie är en jämförande interdiskursiv analys med hänseende till det utrymme som nu 

gällande kursplaner i gymnasieskolan ger för professionalitet bland lärare och dito utrymme som 

ges av de ämnesplaner som kommer att gälla från hösten 2011 och som är del i Gy11. En 

fullständig jämförelse görs dock inte utan uppsatsen avgränsar sig, utifrån frågeställningen, till att 

undersöka diskursiva strategier som har inverkan på professionalisering/deprofessionalisering, 

detta på grund av det utrymme som ges i en uppsats av denna typ. För att åstadkomma en sådan 

jämförelse kan flertalet olika metoder och teorier användas, detta avsnitt beskriver den 

forskningsdesign, teori samt metod som i denna studie valts. Eftersom studiens syfte delvis är att 

kritiskt granska ett källmaterial och att syftet i förlängningen är att studera maktförhållanden 

bakom vissa processer så ter sig den typ av diskursanalys som beskrivs nedan som en passande 

kvalitativ textanalytisk metod. Kursplanernas och ämnesplanernas utformning, med olika rubriker 

för olika innehåll, kombinerat med uppsatsen syfte, frågeställningar och metod gör att källorna 

analyseras uteslutande kvalitativt. En kvantitativ analys skulle vara missvisande då de 

styrdokument som studeras dels måste ses som helheter i sig men även som delar av större 

helheter; Lpf94 och Gy11. 

I debattartiklar och på ledarsidor pågår en diskursiv kamp mellan en konservativ, 

konventionell lärardiskurs som betonar kunskapsförmedling och ordning och en 

professionaliseringsdiskurs som betonar läraryrkets flerdimensionella karaktär.81 Den 

interdiskursiva relationen mellan dessa diskurser är beforskad. Denna studie genomför en liknande 

interdiskursiv analys, skillnaden är att här kommer spännvidden vara mellan professionaliserande 

och deprofessionaliserande diskurser eller diskursiva inslag i den/de diskurs/er som står att finna 

i det aktuella källmaterialet som utgörs av ovan och nedan beskrivna styrdokument. 

2.1 Forskningsdesign och validitet 

I jämförande studier inom humaniora och samhällsvetenskap är nivåskattningar och vad man 

använder som jämförelsepunkt ständiga problem, ett problem som naturvetenskaperna sökt lösa 

med överenskommelser om precisa måttenheter som metermåttet.82 Detta problem 

rekommenderas lösas genom att ge studien en frågeställning som talar om förändring83 och denna 

rekommendation har i denna studie att följts. De nivåer av professionalisering som talas om blir 

alltså nivån som står att finna i kursplanerna inom Lpf94 reviderade år 2000 jämfört med nivån 

                                                 
81 
http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/6470/P%E5%20spaning%20efter%20den%20ti

d%20som%20flytt.pdf;jsessionid=E220581CD7D65E778384523C7046CE7C?sequence=1 2011-03-24 
82 Esaiasson, P. (2007) s. 153 
83 Esaiasson, P. (2007) s. 165f 

http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/6470/P%E5%20spaning%20efter%20den%20tid%20som%20flytt.pdf;jsessionid=E220581CD7D65E778384523C7046CE7C?sequence=1
http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/6470/P%E5%20spaning%20efter%20den%20tid%20som%20flytt.pdf;jsessionid=E220581CD7D65E778384523C7046CE7C?sequence=1
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som står att finna i ämnesplanerna inom Gy11, jämförelsepunkten blir tiden. Detta motiveras 

med att säkerheten i resultaten blir större då man mäter en förändring än när man karaktäriserar 

en företeelse på ett absolut sätt,84 i denna studie främjas även denna design av att 

karaktäriseringar av den första jämförelsepunkten gjorts och tas hänsyn till i dragandet av 

slutsatser.85 Informationsförlusten är dessutom i allmänhet måttlig, i synnerhet då hänsyn tas till 

värdet av säkrare slutsatser, kravet på god validitet i mätningarna kan även sänkas en aning.86 Det 

som ovan beskrivits kallas förändrings-strategin. Denna strategi räcker dock inte för att beskriva den 

design som tillämpas i denna studie. Då jämförelsen sker mellan en uppsättning dokument som 

redan genomgått flertalet offentliga bedömningar,87 kursplanerna inom Lpf94 reviderade år 2000, 

och en uppsättning dokument som av uppenbara orsaker ännu inte blivit likvärdigt bedömd, 

ämnesplaner inom Gy11, så förekommer även inslag av referenspunkts-strategin. Esaiasson et al. 

benämner denna som den kanske praktiskt mest användbara. Ett problem som nämns är att det 

kan vara svårt att finna allmänt accepterade referenspunkter att jämföra med, i detta fall får dock 

detta problem ses som övervunnet av studiens grundläggande ansats, där den referenspunkt som 

används, kursplanerna inom Lpf94, som ovan nämnts är grundligt beforskade. Den analys av 

dessa kursplaner, se nedan, är dock det som i första hand ger referenspunkten i uppsatsen.  

     Vidare är en viktig fråga att ta ställning till när man lägger upp sin forskningsdesign huruvida 

det finns möjligheter att generalisera resultaten, resultatens externa validitet. De ovan nämnda 

strategierna har delvis valts som utgångspunkt för studiens design eftersom de främjar både 

intern och extern validitet, i den utsträckning extern validitet hävdas. En fördel med denna studie 

är att den externa validiteten sträcker sig till ett begränsat antal kurs- och ämnesplaner och inte till 

exempelvis en hel population människor. Vi kan därmed genom dokumentens författares egna 

utsagor följa hur processen vid dokumentens skapande gått till.88 Kursplanerna inom Lpf94 är 

inte formmässigt enhetliga, men följer en i huvudsak liknande disposition, inom ramen för vilken 

stort utrymme för variation och enskild anpassning lämnats.89 Som nämnt i 

problemformuleringen (se 1.1) och frågeställningen (se 1.2) så är inte studiens ansats att uppnå 

fullständig extern validitet utan att, som nämnts ovan, utifrån analys av källmaterialet undersöka 

huruvida en förändring skett från en väl beforskad referenspunkt till en mindre beforskad sådan. 

Extern validitet i form av att man utifrån de studerade kursplanerna och ämnesplanerna ska 

kunna säga något om alla kurs- och ämnesplaner hävdas inte. Förändringen som ses är förändring 

mellan ett litet antal kursplaner till ett litet antal ämnesplaner. Detta kan ge vissa indikationer om 

en större förändring, dock inte fullständig extern validitet. De för studien aktuella 

styrdokumentens författare är givetvis påverkade av en agenda när de författar dokumenten, det 

                                                 
84 Esaiasson, P. (2007) s. 166 
85 Se t.ex. Stenlås (2009) 
86 Esaiasson, P. (2007) s. 166 
87 Se exempelvis Tornberg (2000) och Knutas (2008) 
88 Se exempelvis Läroplanskommittén (1992) för skapandet av kursplanerna inom Lpo94 
89 Läroplanskommittén (1992) s. 19 
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är dennas uttryck i form av diskurser som studeras. De faktiska effekterna på skolpraxis är inte 

fokus, dras inte slutsatser kring och därmed görs inga generaliseringsanspråk kring denna praxis. 

2.2 Diskursanalys inom ramarna för kritisk realistisk ontologi (critical realist ontology) 

Undersökningen är influerad av grundläggande metodologi för critical discourse analysis (CDA) 

såsom den är beskriven av Norman Fairclough (2010). Undersökningens metodologi90 kan dock 

inte sägas vara helt inom ramarna för CDA då den inte till fullo följer de kriterier som står att 

finna i litteraturen och ej heller inkluderar alla de steg som rekommenderas.91 CDA eller andra 

typer av diskursanalys har använts och används inom många olika forskningsfält och har 

definierats och operationaliserats på många olika sätt. Nedan beskrivs först de generella teoretiska 

utgångspunkter samt begrepp som ligger till grund för denna studie, sedan beskrivs även mer 

specifikt hur metodologin används för att besvara studiens frågeställningar och därmed hur 

studiens syfte ämnas uppfyllas. 

     För att börja beskriva den metod som styr den diskursanalys som genomförs i denna studie 

behövs en tydlig definition av vad en diskurs är. Definitionen hämtas från Fairclough (2010): ”A 

discourse is a particular way of representing certain parts or aspects of the (physical, social, 

psychological) world”92, fritt översatt är alltså en diskurs ett särskilt sätt att åskådliggöra vissa 

delar eller aspekter av den fysiska, sociala och psykologiska världen. Denna breda definition är 

passande för studiens syfte och är den som används. Ett språkanvändande som är diskursivt, 

exempelvis användandet av ”kultur” som studerat av Tornberg (2000),93 är alltså inte 

begreppsmässigt objektivt, i detta fall så kan inte meningen av begreppet ”kultur”, så som det 

används, slås fast genom en tydlig allmängiltig definition. Detta språkanvändande är istället ett 

uttryck för olika tankemönster som existerar vid vissa tidpunkter och sammanhang och i sin tur 

ett uttryck för makt, en begreppsmässig och definitionsmässig maktmanifestation.94  

     Vidare så är ett ontologiskt ställningstagande nödvändigt. Studien antar ett kritiskt realistiskt 

angreppssätt (critical realist approach) till diskursanalys vilket får konsekvenser för analysen. 

Realismen hävdar att det finns en verklig värld som existerar oberoende av vår kunskap om den. 

Kritiska realister går ett steg längre och gör en distinktion mellan den sociala världen och den 

naturliga världen och menar att den sociala världen är socialt konstruerad och därmed inte 

existerar oberoende av vår kunskap om den, vilket däremot den naturliga världen gör. Ontologin 

måste därmed skiljas från epistemologin i det att vi inte vi får missta verklighetens väsen för vad 

vi vet om verkligheten. Denna ståndpunkt får konsekvensen att dömande relativism (judgemental 

                                                 
90 Methodology är den term som Fairclough (2010) använder för att beskriva CDA, därför används här 

”metodologi”.  
91 Fairclough, N. (2010) s. 10-11 
92 Fairclough. N. (2010) s. 358 
93 Tornbergs definition av diskurs är ”ett vidare mönster av etablerade sanningar”, vilket kan sägas 

överensstämma med det som används av Faitclough (2010).  
94 Tornberg, U. (2000) s. 25 
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relativism) förkastas i och med att åsikten att alla åskådliggöranden av världen är jämlikt goda sätts 

åt sidan till förmån för sökandet efter kriterier för att bestämma huruvida vissa åskådliggöranden 

är bättre än andra.95 Detta är viktigt, i kombination med definitionen av diskurs, då det medför 

att man i diskursanalysen även söker argument för att den aktuella diskursiva beskrivningen är 

den som bäst åskådliggör världen.96 Vidare så antar kritiska realister ett stratifierat ontologiskt 

synsätt. Processer/händelser och strukturer ses som olika stratum av den sociala verkligheten och 

skiljelinjer dras mellan det verkliga (the real), det faktiska (the actual) och det empiriska (the empirical) 

där det verkliga huserar strukturer med deras anknutna kausalkrafter, det faktiska händelser och 

processer och det empiriska är den del av det verkliga och det faktiska som upplevs av sociala 

aktörer. Denna studie analyserar det empiriska då källmaterialet är skrivet av och för sociala 

aktörer, dessutom kan uppsatsens författare anses vara en social aktör inom området. Dock så 

görs vissa ansatser till analys av företeelser även inom det faktiska och det verkliga. Det verkliga 

reflekterar inte på något direkt sätt det faktiska, det verkligas strukturer och dess kausalkrafter 

påverkar händelser och processer genom ett komplext samspel mellan olika strukturer och 

kausalkrafter. Enkel, förutsägande kausalitet förkastas därmed inom den sociala världen och en 

mer komplex kausalitet med hänsyn till mänskliga ingripanden förutsätts. Medlande enheter 

(mediating entities) i form av sociala praktiker (social practices) såsom exempelvis diskurser är 

nödvändiga för att beskriva relationen mellan struktur och händelse/process. En kritisk realistisk 

syn på ontologi är även transformationell (transformational) och ämnar finna förklaringar. Mänsklig 

verksamhet ger effekt genom existerande strukturer som reproduceras och transformeras, sociala 

processer och händelser förklaras genom att se de kausala krafter från både strukturer och 

mänsklig verksamhet. Sammanfattningsvis så är diskursanalys som är influerad av kritisk realism 

baserad på en dialektisk-relationell social ontologi (dialectical-relational social ontology). Detta innebär 

att objekt, enheter, personer, diskurser, organisationer och så vidare ses som socialt producerade 

beständigheter som kommer ur processer och relationer och som konstituerar en prekonstruerad 

verklighet. Människor med deras kapacitet till att agera aktörer ses alltså som socialt producerade, 

men verkliga och som innehavare av verkliga kausala krafter. Spänningen mellan människors 

kausala krafter och de existerande sociala strukturernas och praktikernas krafter blir 

fokuspunkten för diskursanalys utifrån denna ontologiska ståndpunkt.9798    

     Som nämnts ovan så är studien baserad på CDA. CDA analyserar inte diskurs i sig utan 

dialektala relationer mellan diskurs och andra objekt och element men även diskursers interna 

relationer. Det som är intressant är här inte saker eller personer utan komplexa sociala relationer i 

flera lager, inkluderande relationer mellan relationer, CDA är alltså även en relationell form av 

forskning. Dialektala relationer är relationer mellan objekt som är olika från varandra, men inte 

                                                 
95 Fairclough. N. (2010) s. 355 
96 Några konkreta sådana kriterier sätts dock i denna uppsats inte upp men hänvisning till uppsatsen 

utrymme. 
97 Fairclough, N. (2010) s. 355ff 
98 För en mer utförlig och generell beskrivning av kritisk realism, se Bhaskar, R. & Archer, M.S. (red.) (1998) 
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helt separata, på det sättet att de inte exkluderar varandra.99 Det som här benämns objekt och 

element är löst definierat som objekt i den fysiska världen, personer, maktrelationer och 

institutioner, de kan vara konkreta kommunikativa händelser som konversationer eller 

tidningsartiklar men även mer abstrakta och komplexa som språk, diskurser och genrer.100 Genre 

definieras som ett visst sätt att agera socialt, ett visst sätt att interagera.101 CDA inkluderar två 

steg varav denna studie avgränsar sig till att använda det första, interdiskursiv analys men inte det 

andra vilket är en lingvistisk analys. Vissa lingivstiska element kommer dock att analyseras som en 

del i den interdiskursiva analysen. Interdiskursiv analys är analys av vilka diskurser, genrer och stilar 

som används i en text samt hur dessa artikuleras samman.102 Då denna studie avgränsas till att 

studera skrivna texter i det empiriska så analyseras endast diskursers artikulering. Artikulering 

definieras som den del i sociala processer där aktörer delar upp och kombinerar, producerar och 

reproducerar, samt bryter ner skiljaktigheter och olikheter.103 

     Den diskursanalys som här genomförs är även kritisk. Med kritisk menas här att ett normativt 

element förs in i analysen, dock så följer analysens kritiska element inte Faircloughs (2010) 

metodologi för CDA fullständigt då den inte även fokuserar på ”how ’wrongs’ may be ’righted’ 

or mitigated, from a particular normative standpoint.”.104 Det normativa elementet utgörs av att 

lärares perspektiv tas och att professionalisering ses som eftersträvansvärt och 

deprofessionalisering som något att undvika.105 CDA i Faircloughs (2010) tappning är till stor del 

utvecklat som ett redskap för kritisk analys av det nyliberala kapitalistiska samhället som menas 

ha uppkommit i västvärlden sedan 1970-talet106, denna studie utgör inget uttalat bidrag till den 

grenen av forskning. 

     Då denna studie ämnar identifiera diskursiv språkanvändning i form av diskursiva strategier 

bör diskursers utveckling (emergence of discourses) teoretiseras. Fairclough (2010) beskriver processen 

som att man först bör identifiera diskurserna som utvecklas i en text107 och sedan koppla dem till 

strategier. Vid en mer detaljerad longitudinell studie än denna visas här hur diskurserna ändras 

över tid. Sedan identifieras skillnader och likheter mellan diskurser eller diskursiv 

språkanvändning, hur händelser och handlingar beskrivs och de sociala aktörer, objekt, 

institutioner etcetera som involveras. Även beskrivningar av hur dåtida och nutida händelser och 

                                                 
99 Fairclough, N. (2010) s. 3f 
100 Fairclough, N. (2010) s. 3 
101 Fairclough, N. (2010) s. 358 
102 Fairclough, N. (2010) s. 7 
103 Fairclough, N. (2010) s. 188 
104 Fairclough, N. (2010) s. 7 
105 Denna ståndpunkt grundar sig i författarens uppfattning av ”the good society” (se Fairclough, 2010 s. 7) 

och att detta främjas av professionella lärare. Studiens analys kan därmed i sig sägas vara diskursiv. En sådan 

utgångspunkt är enligt Fairclough (2010) nödvändig. 
106 Fairclough, N. (2010) s. 11ff 
107 Detta steg hoppas i denna process i denna undersökning över då utgångspunkten är att kursplanerna och 

ämnesplanerna ingår i en utbildningsdiskurs. Det kommer dock in i ett senare skede då interdiskursivitet 

analyseras. Se Tornberg, U. (2000) s. 26 och nedan för förtydligande.   
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handlingar kopplat till framtida praktik, hur dessa händelser och handlingar förklaras och 

justifieras samt hur en föreslagen framtida praktik legitimiseras är element som bör studeras.108   

     En utbildningsdiskurs med den vida diskursdefinition som här används kan sägas innefatta 

”vad som vid en viss tidpunkt och i en viss sociokulturell kontext sägs (och görs) i ett klassrum 

(…), det som förmedlas inom lärarutbildning (…) till det som skrivs i auktoritativa texter som 

läromedel, forskningsrapporter, kursplaner och läroplaner.”(Min kursivering).109 Den diskursiva 

språkanvändningen i de texter som i denna studie undersöks kan dock inte frikopplas från 

texternas historiska och sociopolitiska situering (se 1.3.3), inte heller kan den som undersöker 

texterna frikopplas från sin egen situering och sina värderingar. Studiens generella fokus blir 

därför ”snarare att klargöra mening än att förklara eller fastställa mening, att utveckla nya perspektiv 

snarare än att upptäcka ännu fördolda förhållanden, kunskaper eller fakta.”.110  

2.3 Material111, urval och avgränsningar 

Ämnens karaktär styr utformningen av kursplanen och ämnesplanen, så givetvis vore det ultimata 

tillvägagångssättet att studera alla kursplaner och ämnesplaner, men den tidsåtgången det skulle 

innebära överskrider utrymmet för denna studie. Istället väljs ett mindre antal kursplaner, som 

själva ingår i ämnesgrupper av olika karaktär. Matematik representerar de naturvetenskapliga 

ämnena, engelska de färdighetsbaserade ämnena och språk, historia ämnen inom humaniora som 

främst baseras på kunskap om skeenden och svenska som en blandning av ett färdighetsämne 

eller språk och ett ämne inom humaniora som främst baseras på kunskap om skeenden. Ämnen 

av mer praktisk karaktär som exempelvis karaktärsämnen inom yrkesprogram har valts bort för 

att hålla källorna någorlunda uniforma och därmed uppnå intern validitet. Att kursplaner på 

gymnasiet valts beror på att, som nämnts ovan, det är gymnasielärare som deprofessionaliserats 

mest de senaste 20 åren och därmed anses som den mest relevanta delen av skolan för en studie 

av denna typ. Genom detta urval får vi ett mindre, översiktligt källmaterial som utifrån 

dokumentens utformning kan sägas ha hög extern validitet, utifrån de anspråk som görs. Inom 

vart och ett av dessa ämnen finns även kurs- och ämnesplaner, utöver den ämnesgenerella, för 

flera kurser inom ämnet. Bland kursplaner inom Lpf94 reviderade år 2000 studeras och analyseras 

kurserna Matematik A (MA1201), Engelska A (EN1201), Historia A (HI1201) och Svenska A 

(SV1201), bland ämnesplaner inom Gy11 kurserna Matematik 1a112, Engelska 5, Historia 1b och 

Svenska 1 då dessa kurser läses av en stor del av alla elever.113 I Kursplanernas generella delar 

                                                 
108 Fairclough, N. (2010) s. 19. Fler steg och detaljer för detta steg beskrivs men är ej relevanta för denna 

studie. 
109 Tornberg, U. (2000) s. 26 
110 Tornberg, U. (2000) s. 41 
111 För en mer uttömmande bakgrund till materialet, se 1.3.3.  
112 Läses på alla yrkesförberedande program. Studieförberedande program läser beroende på karaktär 

Matematik 1b eller Matematik 1c.  
113 Historia 1b läses på studieförberedande program, yrkesförberedande program läser där kursen Historia 1a.  
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beskrivs först ämnets syfte kortfattat. Sedan radas strävansmålen upp, ämnets karaktär och 

uppbyggnad beskrivs och slutligen beskrivs de kurser som finns i ämnet.114 I den kursspecifika 

delen beskrivs först uppnåendemål och sedan kriterier för betygen ”godkänt”, ”väl godkänt” och 

”mycket väl godkänt”. Ämnesplanerna följer en lite annorlunda disposition. Den generella delen 

inleds med en kort presentation av ämnet och sedan en längre del om ämnets syfte. De kurser 

som finns inom ämnet radas upp men beskrivs bara utifrån ett administrativt perspektiv. Den 

kursspecifika delen inleds med ett avsnitt där kursens centrala innehåll beskrivs för att sedan 

avslutas med kunskapskrav för betygen E,D,C,B och A. Vidare så bör nämnas att kursplanerna 

och ämnesplanerna är de enda källor som studeras och därmed hamnar de i isolation från de 

kommentarmaterial115 som finns. Viss bakgrund ges (se ovan 1.3.3), men uppsatsens källmaterial 

läses enbart utifrån den metod och bakgrund som explicit ges ovan och nedan. Detta motiveras 

med att den beskrivning som nedan ges av diskursiva strategier i sig är diskursiv, utifrån den 

definition av diskurs som ges ovan. Användande av kommentarmaterial skulle riskera att leda till 

att den diskursiva språkanvändning som studeras skulle beskrivas med samma diskursiva 

språkanvändning vilket skulle äventyra uppsatsens validitet. 

    Kurs- och ämnesplanernas generella innehåll eller innehållets generella utbildninsdiskursiva 

element kommer inte tas upp, då detta inte är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Fokus ligger uteslutande på diskursiva strategier och diskurser som är relaterade till 

professionalisering/deprofessionalisering.   

2.4 Procedur 

Det centrala i själva textanalysens procedur är att läsa aktivt, att ställa frågor till texten samt att se 

efter ifall texten eller man själv kan besvara dessa frågor. För att uppnå önskat resultat läses 

texten flera gånger.116 Viktigt att poängtera är även att det vid denna typ av undersökningar är lika 

viktigt att se vad som inte står i texten som det som faktiskt står där, ett angreppssätt som 

influerat närläsningen av de studerade texterna. Källtexterna översiktsläses, först kursplanerna 

inom Lpf94 och sedan ämnesplanerna inom Gy11. På det följer upprepade närläsningar i samma 

ordning som översiktsläsningarna, understrykningar görs och anteckningar tas kring sådant som 

anses relevant för studiens syfte. För att besvara studiens frågeställning kommer i ett första steg 

diskursiva strategier identifieras i de studerade styrdokumenten. Sådana strategier117 definieras i 

detta sammanhang, i relation till diskurs, som sätt att utöva makt över objekt inom en diskurs, 

strategier är en effekt av strukturer samt uppkommer för att förändra strukturer. Strategier 

förutsätter därför inte medvetet användande av en eller flera aktörer utan kan lika gärna vara en 

omedveten effekt av olika strukturer. Med ovan definierade terminologi relaterad till kritisk 

                                                 
114 Av kursbeskrivningarna har endast de kurser för vilka kursplaner ingår i materialet lästs. 
115 Se exempelvis Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i svenska 
116 Esaiasson, P. (2007) s. 237 
117 I fortsättningen benämda ”diskursiva strategier” eller ”strategier”.  
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realistisk ontologi och CDA så är de diskursiva strategier som studeras sociala 

händelser/processer. Det analyserande avsnittet  så kopplas dessa strategier till 

professionalisering och deprofessionalisering utifrån beskrivningen av deras natur och funktion. 

Här analyseras även huruvida ytterligare diskurser utöver utbildningsdiskursen kan identifieras i 

texterna. I den mån ytterligare diskurser identifieras analyseras dessas interdiskursiva relation och 

artikulering. Vidare så analyseras hur de tillämpade diskursiva strategierna påverkar utrymmet för 

lärarprofessionalitet. Detta görs som ovan nämnt inte i absoluta termer utan kursplanerna (Lpf94 

reviderade år 2000) används som referenspunkt och ämnesplanerna (Gy11) analyseras i relation 

till dessa. Detta som ett led i att besvara uppsatsen huvudsakliga frågeställning. Därefter 

diskuteras och sammanfattas resultaten. 

2.5 Forskningsetiska reflektioner  

Då denna studies karaktär inte kräver personer som uppgiftslämnare utan finner sitt källmaterial i 

skriven text utarbetad av flera parter och i form av offentliga dokument, så krävs ej särskild 

hänsyn till forskningsetiska principer med fokus på individskydd. Detta källmaterial och studiens 

övriga karaktär nödgar inte författaren att över huvud taget hantera personuppgifter av något slag 

och ej heller annan information om enskilda personer. Utöver individskyddet så ställer kravet om 

god forskningsetik även krav på tillvägagångssätt, fårhållningssätt och generell professionalitet i 

hanterandet av sekundära och primära källor. Denna studie sker för visso inte på en sådan nivå 

att den täcks av formella regler och lagar kring forskning, aktuella lagar och regler kommer dock 

givetvis ändå att följas. Som Gustavsson, Hermerén och Petersson (2005) hävdar i sin rapport 

Vad är god forskningssed – synpunkter, riktlinjer och exempel så handlar inte etik om de formella regler 

som gäller utan är ett vidare begrepp som i första hand handlar om att ”bygga upp och stimulera, 

och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla.”.118 Den etik som 

beskrivs är alltför extensiv för att på ett rättvist sätt i sin helhet tas upp här. Med fokus på de krav 

som ställs på forskaren kan det sammanfattas med att samhället ska kunna lita på att forskaren 

gjort sitt bästa för att få fram valida resultat, att forskaren står fri från extern manipulation och 

intern oredovisad eller omedveten påverkan. Kvalitet och integritet är alltså det som krävs119 och 

är det som i största möjliga mån eftersträvas i denna undersökning.  

                                                 
118 Gustavsson, Hermerén & Petersson (2005) s. 3 
119 Gustavsson, Hermerén & Petersson (2005) s. 18 
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3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat utifrån de utgångspunkter och den disposition som 

beskrivits ovan.  

3.1 Vilka diskursiva strategier används i de studerade styrdokumenten?  

I presentationen av svaret på den första delfrågan presenteras kursplanerna inom Lpf94 och 

ämnesplanerna inom Gy11 separat då denna disposition främjas av frågeställningens karaktär. 

Resultatpresentationen följer kursplanernas och ämnesplanernas disposition för att sedan bindas 

ihop till en helhet. I denna helhetsbeskrivning förekommer inslag av generell kvalitativ textanalys. 

Strategier beskrivs, exemplifieras genom citat från källorna samt argumenteras för. De strategier 

som identifierats tillämpas på flera ställen i de olika kursplanerna, med hänsyn till det utrymme 

som förfogas över så tas inte alla bevis för varje strategi upp. För att underlätta läsningen av 

texten finns de strategier som beskrivs sammanställda i Bilaga 1. Då kursplaner inom Lpf94 

reviderade år 2000 fungerar som referenspunkt i uppsatsens huvudsakliga frågeställning så 

beskrivs ämnesplanerna inom Gy11 till viss del i relation till dessa genom att de strategier som 

identifieras i kursplanerna behåller sina namn och numrering i avsnitt 3.1.2.  

3.1.1 Kursplaner inom Lpf 94 

Under rubrikerna ”Ämnets syfte” finner vi dels konkreta beskrivningar av vad dokumentens 

författare anser vara ämnenas syfte men även diverse diskursiva strategier. Ämnenas funktion 

beskrivs för att (1a) legitimisera ämnenas roll i skolvärlden. En formulering som ”Förmåga att använda 

engelska är nödvändigt vid studier (…)”120 som följs av ”Ämnet engelska har därför en central roll i 

den svenska skolan.” (Min kursivering121)122 påvisar denna strategi. Liknande skrivningar står att 

finna även i de andra ämnenas kursplaner om än inte alltid lika tydligt uttalat. Om matematik står 

att ”Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna analysera, 

kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor som är viktiga 

både för dem själva och samhället,”.123 Detta citat representerar även (1b) Legitimisering av ämnenas 

                                                 
120 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=EN&skolform=21&ar=1011&infotyp=8 

2011-05-19. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan ämne Engelska”. 
121 Kursiveringar i citat från källorna är vid samtliga förekomster mina och används för att visa vilken del av 

citatet som i synnerhet bevisar den poäng jag använder citatet för att bevisa. Flera citat kan användas för att 

påvisa flera olika strategier, därför blir kursiveringen extra viktig för att visa var fokus ligger. 
122 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=EN&skolform=21&ar=1011&infotyp=8 

2011-05-19. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan ämne Svenska”.  
123 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=MA&skolform=21&ar=1011&infotyp=8 

2011-05-19. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan ämne Matematik”. 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=EN&skolform=21&ar=1011&infotyp=8
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=EN&skolform=21&ar=1011&infotyp=8
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=MA&skolform=21&ar=1011&infotyp=8
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roll i samhället och (1c) Legitimisering av ämnenas roll för eleven. Flertalet olika strategier, utöver att 

beskriva ämnets syfte, används för att hävda tolkningsföreträde över (2) vad som är god undervisning. 

På flera ställen (2a) konkretiseras önskemål/krav om ämnesinnehåll, i kursplanen för engelska dels 

genom ämnets funktion men även i formuleringar som ”Utbildningen i engelska har dessutom 

som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande 

kulturer.”.124 Även i kursplanen för svenska förekommer liknande konkretisering: ”Att i tal och 

skrift kunna använda språket är (…) en förutsättning för studier och för att ansvarigt kunna delta i 

samhällslivet.”.125 En annan strategi som används för att slå fast vad god undervisning är, är (2b) 

exemplifiering av konkret innehåll eller metod som kan användas för att uppnå delar av ämnets syfte. 

Bland annat i kursplanen för matematik blir det tydligt i formuleringen ”Utbildningen i 

matematik syftar (…) till att eleverna skall kunna analysera (…) för att självständigt kunna ta 

ställning i frågor (…) som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor.”.126 Den tydligaste strategin som här 

används i syfte att beskriva god undervisning är dock de otaliga (2c) definitioner av vad som leder till viss 

kunskap samt vad som är värdefull kunskap. Detta tydliggörs i synnerhet i kursplanen för svenska: 

”Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap.”127 är ett exempel, ”(…) 

genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig sammanhang, tänka 

logiskt, granska kritiskt och värdera.”128 ett annat. I kursplanen för historia förekommer liknande 

skrivelser: ”Utbildningen i ämnet historia syftar till att (…) skapa sammanhang och bakgrund för 

individer […] Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen.”.129 Denna strategi ger, som visas av citaten 

ovan, utöver rekommendationer om ämnesinnehåll även liknande rekommendationer om 

undervisningsmetod. En mycket frekvent och till naturen ambiguös strategi är (3) användandet av 

ämnesspecifika termer inom de olika ämnena helt utan att definiera dem. I kursplanen för historia ser 

man det bland annat i användandet av ”historisk medvetenhet och bildning”130, i engelska genom 

uttryck som ”kommunikativ förmåga”131, i matematik i resonemang kring ”matematikens begrepp, 

metoder och teorier”132 och i svenska då ”kulturarvet” och ”kulturell identitet”133 diskuteras. Att 

strategin är ambiguös beror på att den dels förutsätter ämneskunskaper, dokumentens författare 

lämnar tolkandet till läsaren, men samtidigt ingår i tidigare nämnda strategier (2a-c) då 

ämnesinnehåll och metod konkretiseras samt god undervisning definieras.  

                                                 
124 Kursplan ämne Engelska. 
125 Kursplan ämne Svenska. 
126 Kursplan ämne Matematik.  
127 Kursplan ämne Svenska. 
128 Kursplan ämne Svenska. 
129 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=HI&skolform=21&ar=1011&infotyp=8 2011-

05-19. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan ämne Historia”. 
130 Kursplan ämne Historia. 
131 Kursplan ämne Engelska. 
132 Kursplan ämne Matematik 
133 Kursplan ämne Svenska. 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=HI&skolform=21&ar=1011&infotyp=8
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Om vi går vidare till strävansmålen så finner vi där inslag av de ovan nämnda strategierna (1-3) 

men även utvecklingar av dessa samt ej tidigare identifierade. Strategi (1b) används nu mer 

implicit, ämnenas samhällsnytta är det som fokuseras: ”(…) utveckla den egna läskunnigheten så 

att förmågan att tolka kritiskt, granska och analysera olika slags texter (…) svarar mot de krav som 

ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle.”134 är ett exempel på detta. Strategi (2a) är här mer 

konkret än i syftesbeskrivningarna: ”(…) utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och 

internationella verk”135 och ”förmåga att med god behållning läsa skönlitteratur på engelska”136 är 

exempel på tillämpandet av strategin. Den typen av exemplifiering som stod att finna i 

syftesbeskrivningarna finns inte i strävansmålen, istället pekas på ett mer tydligt sätt konkret 

innehåll ut. Denna strategi kombineras även med (2c): ”utvecklar kunskaper om historiska 

strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och 

samhälle.”137 i kombination med ”(…) det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk 

identitet.”.138 Viss typ av kunskap visas leda till viss personlig (och samhällelig) utveckling, vilket 

sedan definieras som något positivt genom beskrivningen av den identitet som utvecklas. Även 

här är strategi (3) frekvent, i kursplanen för matematik precis som i syftesbeskrivningen tydligt 

främst i formuleringar som ”utvecklar sin förmåga att att tolka, förklara och använda matematikens 

språk, symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer.” och ”utvecklar sin förmåga att utforma, förfina 

och använda matematiska modeller (…)”,139 liknande tillämpande av strategin förekommer även i de 

övriga studerade kursplanerna. (4a) Implicita krav på metod är en strategi som används i 

strävansmålen. Kraven är implicita på ett sådant sätt att för att uppnå ett mål eller alls arbeta mot 

måluppfyllelse så krävs en viss undervisningsmetod. ”Utvecklar sin förmåga att att i projekt och 

gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning (…)”140 är ett exempel från matematiken, 

”utvecklar sin förmåga att bearbeta texter (…)” och ”genom olika texter och media blir förtrogen med 

grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden (…)”,141 även om en formulering 

som ”olika texter och media” lämnar ett visst tolkningsutrymme, i synnerhet utifrån ett vidgat 

textbegrepp. En variant av strategi (4a) är då det i kursplanerna ställs krav på olika konkreta 

redovisningsformer i undervisningen. Strategi (4b) Krav på redovisningsformer exemplifieras: 

”utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem (…) samt redovisa sina 

tankegångar muntligt och skriftligt.”142 och  ”utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra 

ett samtal utifrån ett historiskt perspektiv”143. Att dessa formuleringar så tydligt kan kopplas till 

                                                 
134 Kursplan ämne Svenska. 
135 Kursplan ämne Svenska. 
136 Kursplan ämne Engelska. 
137 Kursplan ämne Historia. 
138 Kursplan ämne Historia.  
139 Kursplan ämne Matematik. 
140 Kursplan ämne Matematik. 
141 Kursplan ämne Svenska. 
142 Kursplan ämne Matematik. 
143 Kursplan ämne Historia. 
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redovisningsformer beror på de lagstadgade krav på dokumentation som finns.144  På flertalet 

ställen skrivs att undervisningen i de olika ämnena ska sträva mot kunskap om, förtrogenhet med, 

eller liknande uttryck, en företeelse, ett skeende, fenomen, eller liknande. Dessa företeelser, 

skeenden, fenomen eller liknande är sällan kontroversiella och de behandlas som att det råder en 

konsensus om deras existens samt karaktär. Denna strategi benämns (5) Definition av objekt145 och 

används i kursplanerna. ”utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående 

utveckling, dess ursprung och historia”146 är ett exempel från svenskan, ”fördjupar sin insikt om 

hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer och hur matematiken utvecklats och 

fortfarande utvecklas.”147 ett från matematiken. Eftersom det är kunskap och insikt som eftersträvas 

så förutsätts en sorts konsensus om hur det svenska språket utvecklas och hur matematiken 

skapats och utvecklas..Strävansmålen beskriver alla någon sorts utveckling och de kunskaper som 

eftersträvas beskrivs med en uppsättning termer. De olika ord som används för att beskriva 

utveckling och kunskap definieras eller konkretiseras inte. Den strategi som detta ingår i, (6) 

Abstrahering148, delas här upp i (6a) Abstrahering av process och (6b) Abstrahering av kunskapsnivå. (6a) 

är representerad i princip i varje strävansmål inom alla de fyra ämnena, de inleds med ”Skolan 

skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar/fördjupar/förbättrar/tar allt större ansvar/blir 

förtrogen med/uppövar/förvärvar”.149 Denna typ av abstrahering kan tydas som att strategins syfte är 

att hävda definitionell makt över begreppen som abstraheras. Utifrån dokumentens bakgrund så 

tolkas de dock här som att fokus läggs på förändring utan krav på definitionell makt över nämnda 

förändrings natur. Strategi (6b) är dock annorlunda till sin natur. Den exemplifieras genom 

formuleringar som ”(…) blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska 

frågor (…)”,150 ”utvecklar sin förmåga att (…) kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, 

möjligheter och begränsningar.”151 och ”(…) utvecklar en trygg och demokratisk identitet.”.152  

Avsnitten som behandlar ämnenas karaktär och uppbyggnad innehåller dels en generell del 

samt en del där varje kurs inom ämnet kortfattat beskrivs. I dessa avsnitt finner vi alla de ovan 

beskrivna strategierna (1-6). (1a) och (1b) kan påvisas: ”Ämnet möjliggör inlevelse i gångna tider 

varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas (…) Detta ger samtidigt perspektiv på dagens 

samhälle. Historia kan vara en brygga mellan olika studieinriktningar och ämnen (…)”.153 (2a) och 

(2b): ”Matematiken i gymnasieskolan är uppbyggt av flera områden: aritmetik, algebra, geometri, 

                                                 
144 För en översikt av dessa, se http://www.vlm.se/pdf_files/VLMstudieDOKUMENTATION.pdf 2011-

05-20 s.5f 
145 Objekt definieras ovan, se 2.2. 
146 Kursplan ämne Svenska.  
147 Kursplan ämne Matematik. 
148 Abstrahering definieras här som ”att göra abstrakt”, abstrakt definieras i sin tur som ”saknande 

individuella drag eller påtaglighet”. Abstrahering sätts i motsatsförhållande till konkretisering.  
149 Kursplan ämne Engelska, Matematik, Historia och Svenska. 
150 Kursplan ämne Svenska. 
151 Kursplan ämne Matematik. 
152 Kursplan ämne Historia.  
153 Kursplan ämne Historia.  

http://www.vlm.se/pdf_files/VLMstudieDOKUMENTATION.pdf
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sannolikhetslära, statistik, funktionslära, trigonometri samt differential- och integralkalkyl med 

differentialekvationer.”.154 (2c): ”I matematik arbetar man med väldefinierade begrepp och bygger 

upp teorier genom att logiskt och strikt bevisa att formulerade hypoteser är giltiga.”.155 (3): 

”Litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter samspelar”.156 (4a): ”Att läsa, skriva, tala, se 

och lyssna blir meningsfullt när personliga existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade (…) frågor 

behandlas i undervisningen.”.157 (4b): ”Ämnet historia lämpar sig särskilt för var och en att med 

olika slags presentationsteknik levandegöra och fördjupa förståelsen (…)”.158 (5) ”(…) att reflektera 

över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder 

(…)”.159 (6a) ”I ämnet utvecklas även kompetensen att bilda språkligt sammanhängande helheter 

(…)”.160 (6b): ”(…) bilda språkligt sammanhängande helheter vilka efter hand i fråga om innehåll 

och form allt bättre anpassas till situation och mottagare.”.161 I tidigare nämnda strategier har olika 

konkreta objekt definierats. Strategi (7) Definition av ämne kan kopplas till strategi (2) men anses 

vara så självständig att den utgör en egen strategi. Ämnet svenska definieras på följande sätt: 

”Svenska är ett kommunikationsämne” och ”I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en 

helhet. Kunskaper i och om språk är ämnets huvudsakliga innehåll.”162 och matematik; ”I matematik 

arbetar man med väldefinierade begrepp och bygger upp teorier genom att logiskt och strikt bevisa 

att formulerade hypoteser är giltiga. Resultaten av bevisen formuleras som satser eller samband 

som visar hur begreppen kan användas.” och ”Matematik är en mänsklig tankekonstruktion och 

matematisk problemlösning är en skapande aktivitet.”163 Den språkliga konstruktionen ”Ämnet X är 

Y” är dessa formuleringars kärna och det som tydliggör strategin. Kursbeskrivningarna domineras 

av strategi (1a-b), (2a-b), (3) och (6a-b): ”Kursen (…) erbjuder breddade och fördjupade kunskaper 

inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. (…) Uppläggningen anpassas 

och problem väljs med hänsyn till elevernas studieinriktning. Kursen ger både allmän medborgarkompetens 

och utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen.”.164  

Då undersökningen går vidare till kursplanernas ämnesspecifika delar har sju huvudstrategier, i 

vissa fall med underkategorier, identifierats och beskrivits. De ämnesspecifika delarna inleds med 

uppnåendemål och avslutas med betygskriterier. Bland uppnåendemålen används flera, men inte 

alla, av de strategier som ovan identifierats. (1a) och (1b): ”(…) tillgodogöra sig det väsentliga i en 

                                                 
154 Kursplan ämne Matematik 
155 Kursplan ämne Matematik. 
156 Kursplan ämne Svenska. 
157 Kursplan ämne Svenska. 
158 Kursplan ämne Historia.  
159 Kursplan ämne Engelska. 
160 Kursplan ämne Engelska. 
161 Kursplan ämne Engelska. 
162 Kursplan ämne Svenska. 
163 Kursplan ämne Matematik. 
164 Kursplan ämne Matematik. 



29 
 

text som är relevant för (…) den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare.”.165 

(2a) och (2c): ”fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal (…)”166  och (2b): 

”(…) känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen.”.167 (3): ”(…) kunskaperna om geometriska 

begrepp (…)”.168 (4a) och (4b): ”(…) diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt 

perspektiv.”.169 (5): ”kunna beskrivs det historiska skeendet (…) med insikt i den historiska 

kunskapens tidsbundenhet.”.170 (6a): ”ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning (…)”.171 (6b): ”förstå 

tydligt tal från olika regioner om ämnen som inte är helt obekanta.”.172 Även här Legitimiseras 

ämnena även utifrån ämnets roll för eleven. Det kan argumenteras för att (1a-b) täcker strategi 

(1c), dess särart och explicita användande, vilket i synnerhet här blir tydligt, motiverar dock en 

egen underkategori. (1c) exemplifieras här genom: ”kunna formulera, analysera och lösa 

matematiska problem av betydelse för vardagsliv (…)”173 och ”kunna i tal och skrift förmedla 

förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv (…)”.174 Tidigare ej påvisade strategier 

används även. Inom strategi (2) utvecklas nu (2d) Fastslagande av vilken kunskap som utvecklar vilka 

egenskaper: ”kunna använda skrivandet för att utveckla tänkande och lärande.”.175 Strategi (6) Abstrahering 

utvecklas genom (6c) Abstrahering av ämnesinnehåll, en frekvent förekommande strategi: ”(…) 

grundläggande drag i den historiska utvecklingen” och ”beskriva det historiska skeendet utifrån olika 

perspektiv (…)”176 är två exempel. Även i tidigare avsnitt av kursplanerna har konkreta 

formuleringar förekommit i olika sammanhang. Dessa särskiljs dock från de användningar av 

strategi (8) Konkretisering177 på så sätt att det centrala nu är själva konkretiseringsprocessen. 

Kategori (8) Delas in i (8a) Konkretisering av process och (8b) Konkretisering av källor till stoff. (8a) 

påvisas: ”ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens ämnen.”.178 Här beskriva alltså först inom vilket område 

                                                 
165 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extra

Id= 2011-05-20. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan Svenska A”. 

166 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3202&extra

Id= 2011-05-20. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan Matematik A”. 
167 Kursplan Svenska A. 
168 Kursplan Matematik A. 

169 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3102&extra

Id= 2011-05-20. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan Historia A”. 
170 Kursplan Historia A. 
171 Kursplan Matematik A. 

172 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3199&extra

Id= 2011-05-20. Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Kursplan Engelska A”. 
173 Kursplan Matematik A 
174 Kursplan Svenska A. 
175 Kursplan Svenska A. 
176 Kursplan Historia A. 
177 Konkretisering definieras här som ”att göra konkret”, konkret definieras i sin tur som ”verklig och tydlig”. 

Konkretisering sätts här i motsatsförhållande till abstrahering.  
178 Kursplan Matematik A. 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3202&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3202&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3102&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3102&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3199&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=5&skolform=21&id=3199&extraId
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kunskaper ska ha fördjupats och även situationer där dessa fördjupade kunskaper ska kunna 

tillämpas. Nivån av konkretion är här betydligt högre än exempelvis i strävansmålen där strategi 

(6a) Abstrahering av process tillämpas frekvent. (8b) förekommer endast på ett fåtal ställen, men är 

tydligt uttryckt och signifikant ur studiens perspektiv: ”kunna inhämta, värdera och ta ställning till 

information och kunskap från bibliotek och databaser (…)”.179  

     Betygskriterierna är speciella på det sätt att de i högre grad än de andra delarna måste läsas 

som delar i helheter. Ett flertal kriterier är utan sammanhang relativt tomma på mening, vilket gör 

identifiering av strategier komplicerat. De delar av kriterierna som fylls av mening av andra delar 

av kursplanerna har därför redan tagits upp ovan och tillför inget ytterligare till resultaten. Flera 

av de strategier som identifierats ovan används dock även i denna del. (1c): ”Eleven gör 

jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i skilda kulturer och relaterar dem till sin 

egen tid och sin egen livssituation.”.180 (2a): ”Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala 

historiska begrepp.”.181 (2c): ”Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem 

och redogör för det egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid 

medvetenhet om vilka kosekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden.”.182 (3): ”Eleven 

tillgodogör sig innehållet också i regionalt färgad engelska (…)”.183 (4a) och (4b): ”Eleven skriver med 

klart och tydligt språk, såväl personligt hållna meddelanden, berättelser och reflexioner som 

sammanfattningar (…)”.184 (5): ”Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom 

historien (…)”.185 (6a): ”Eleven (…) tillgodogör sig detaljer vid en noggrannare läsning.”186 (6b): 

”Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift (…)”.187 (6c): ”Eleven beskriver 

grundläggande drag i den historiska utvecklingen.”.188 (8a): ”Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt 

sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper om språk och litteratur.”.189 (8b): ”Eleven gör enklare 

informationssökningar på bibliotek och i databaser (…)”.190 Den enda strategi som här förekommer 

och som inte förekommit tidigare är (8c) Konkretisering av kunskapsnivå: ”Eleven använder 

matematiska termer, symboler och konventioner på ett sådant sätt att det är lätt att följa, förstå och 

pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.”191 Konkretiseringen 

består i att användandet beskrivs på ett konkret sätt istället för att exempelvis graderas med ett 

abstrakt begrepp såsom ”väl”, ”nyanserat” eller liknande.  

                                                 
179 Kursplan Svenska A. 
180 Kursplan Svenska A.  
181 Kursplan Historia A.  
182 Kursplan Historia A.  
183 Kursplan Engelska A.  
184 Kursplan Engelska A.  
185 Kursplan Matematik A.  
186 Kursplan Engelska A.  
187 Kursplan Svenska A.  
188 Kursplan Historia A.  
189 Kursplan Svenska A.  
190 Kursplan Svenska A.  
191 Kursplan Matematik A.  
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Som visats ovan så används strategierna olika frekvent i olika delar av kursplanerna, vissa 

strategier endast i vissa delar. Vid upprepade läsningar genom de glasögon som uppsatsens 

bakgrund och metod tillhandahåller är kursplanerna som helhet starkt dominerade av diskursiva 

strategier, endast ett fåtal skrivningar är befriade från dem. Många av strategierna upprepas även 

genom intertextuella repetitioner mellan de olika delarna vilket även det visats ovan. Generellt 

sett så är språkbruket abstrakt, även där konkretiseringar görs följs de ofta av formuleringar som 

abstraherar och lämnar utrymme för tolkning. En helhetsläsning av kursplanerna ger intrycket att 

deras syfte är att staka ut en inriktning för undervisningen snarare än att detaljreglera den.  

3.1.2 Ämnesplaner inom Gy11 

Varje ämnesplan inleds med ett kort stycke döpt efter ämnet. Dessa stycken domineras av strategi 

(1a-c) samt (7). (1a) påvisas: ”Språket är människans främsta redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling.”.192 (1b-c) och (7) kan alla påvisas genom formuleringen: 

”Historia är ett (…) ämne som behandlar individens villkor och samhällets föreändringar över tid.”.193 

Vissa inslag av andra ovan identifierade strategier kan påvisas, dessa inslag förekommer dock i 

enstaka ämnesplaner och anses därmed inte representera ett generellt användande. Utöver de 

ovan nämnda strategierna för ämnets legitimisering,  (1a-c), så används även (1d) Legitimisera 

ämnets roll i yrkeslivet samt (1e) Legitimisera ämnets roll för vidare studier. Formuleringar som 

”Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken.”194 och ”Kunskaper i engelska 

ökar individens möjligheter att (…) delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.”195 påvisar tydligt dessa 

båda strategier.   

Avsnitten vid namn ”ämnets syfte” är mer omfångsrika och förekomsten av strategier är mer 

frekvent. Även här används strategi (1a-e). (1a): ”I undervisningen ska eleverna få möta olika 

typer av skönlitteratur (…) samt få sätta innehållet i relation till (…) den egna utbildningen.”.196 (1b-

c): ”(…) eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess 

betydelse för individ och samhälle.”.197 (1d-e): ”(…) ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om 

muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.”.198 Strategi (7) 

används inte explicit men implicit genom beskrivningar av de kunskaper som undervisningen 

syftar till att eleverna ska utveckla. Inom strategi (2) används (2a-c) frekvent och med tydlighet. 

                                                 
192 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf s. 248f. 2011-05-22. Kommer 

i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan ämne Svenska.”. 
193 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf s. 25f. 2011-05-22. Kommer i 

fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan ämne Historia.”.  
194 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf s. 87f. 2011-05-22. . Kommer 

i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan ämne Matematik.”.  
195 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf s. 3f. 2011-05-22. . Kommer i 

fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan ämne Engelska.”.  
196 Ämnesplan ämne Svenska.  
197 Ämnesplan ämne Matematik.  
198 Ämnesplan ämne Svenska.  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
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(2a): ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.”.199 (2b): 

”Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktivitet 

utgör en del.”.200 (2c): ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska 

bildning och förmåga att använda historia för att första frågor som har betydelse för nuet och 

framtiden.”.201 Strategi (3) används även den frekvent inom de 4 ämnenas ämnesplaner. I 

engelska; ”(…) möjlighet att utveckla flerspråkighet.”,202 i historia; ”(…) möjlighet att utveckla sin 

historiska bildning.”,203 i matematik; ”(…) erfarenhet av matematikens logik.”204 och i svenska; ”(…) 

olika typer av språklig variation.”.205 (4a-b) används frekvent och i vissa fall på gränsen till på ett 

explicit sätt. (4a): ”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska.”.206 (4b): ”Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av 

varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik.”.207 Strategi (5) är inte frekvent, men används. ”(…) kunskaper om det svenska 

språket, dess uppbyggnad och ursprung (…)”208 påvisar detta. (6) Abstrahering används, dock inte lika 

frekvent och tydligt som i kursplanerna. (6a): ”Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna 

utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför 

undervisningen.”.209 Då avsnitten är utformade efter en grundläggande struktur som beskriver 

vad eleverna ska ”utveckla”, ”ges möjlighet” att göra, ”ges rikliga tillfällen” att göra, ”bredda”, 

”fördjupa”, ”arbeta med” och liknande, så används inte strategi (6b). Strategi (6c) däremot är 

frekvent: ”(…) utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika 

strategier för att kunna lösa matematiska problem (…)”.210 Strategi (8) Konkretisering används här 

frekvent men på ett annat sätt än i kursplanerna. Vid upprepade tillfällen nämns processer för att 

sedan i en relativ bisats eller en ny mening konkretiseras. Denna struktur kopplas till (8a): ”(…) 

utvecklar  förmåga att arbeta matematiskt. Detta innefattar att utveckla (…)”211 och ”(…) utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär (…)”.212 

Varken källor till stoff eller kunskapsnivåer talas här om på ett sådant sätt att konkretisering 

används. 

                                                 
199 Ämnesplan ämne Engelska.  
200 Ämnesplan ämne Matematik.  
201 Ämnesplan ämne Historia.  
202 Ämnesplan ämne Engelska.  
203 Ämnesplan ämne Historia.  
204 Ämnesplan ämne Matematik.  
205 Ämnesplan ämne Svenska.  
206 Ämnesplan ämne Engelska.  
207 Ämnesplan ämne Historia.  
208 Ämnesplan ämne Svenska.  
209 Ämnesplan ämne Engelska.  
210 Ämnesplan ämne Matematik.  
211 Ämnesplan ämne Matematik 
212 Ämnesplan ämne Engelska.  
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Efter ”ämnets syfte” följer vad som undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla. Dessa avsnitt är redovisade i punktform och det är olika förmågor och kunskaper som 

beskrivs. Här används främst strategier (2), (3), (4) och (6). (2b): ”Förmåga att diskutera och 

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av 

världen där engelska används.”.213(2c): ”Förmågan att använda en historisk referensram för att förstå 

nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.”.214 (3): ”(…) innebörden av matematiska begrepp 

(…)”215 och ”Kunskaper om språkriktighet (…)”.216 (4a-b): ”Förmåga att tala inför andra (…) samt 

att delta (…) i förebredda samtal och diskussioner.”217 (6a) används i alla formuleringar i detta avsnitt 

förutom de där (8a) används, då alla talar om ”förutsättningar att utveckla förmåga att”. (6b): 

”Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.”.218 (6c): 

”Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp (…)”.219 Även strategi (8a) används: ”(…) 

förutsättningar att utveckla (…) förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån 

källkritiska metoder (…).”.220 På detta avsnitt följer rubriken ”kurser i ämnet”, där beskrivs dock 

bara förkunskapskrav för kursen samt hur kursen kan användas i en examen, således inget 

användande av strategier.  

Här börjar de kursspecifika delarna av ämnesplanerna. Detta avsnitt inleds med att det 

påpekas vilket innehåll från den ämnesspecifika delen som ingår i kursen. I matematik används 

även strategi (6b) för att beskriva kursen: ”I kursen behandlas grundläggande kunskaper i 

ämnet.”.221  

Sedan följer avsnittet ”centralt innehåll”. Dessa avsnitt är till sin natur ett uttryck för strategi 

(2), i synnerhet (2a), (4a) och (8a-b) (och (8d), se nedan) och är dessa som dominerar avsnittet. 

Det ”centrala innehållet” följer en disposition där olika delar av det i rubrikform slås fast och 

konkretiseras, exempelvis i ämnesplanen för Matematik 1a: ”Taluppfattning, aritmetik och 

algebra”, ”Geometri”, ”Samband och förändring”, Sannolikhet och statistik” och 

”Problemlösning”.222 Undervisningen i varje ämne ”ska behandla” det centrala innehåll som tas 

upp.223 Så till själva innehållet. Strategi (1a-c) kan alla påvisas genom formuleringen: 

”Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.”.224 

(1d): ”Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- 

                                                 
213 Ämnesplan ämne Engelska.  
214 Ämnesplan ämne Historia.  
215 Ämnesplan ämne Matematik.  
216 Ämnesplan ämne Svenska.  
217 Ämnesplan ämne Svenska.  
218 Ämnesplan ämne Matematik.  
219 Ämnesplan ämne Historia.  
220 Ämnesplan ämne Historia.  
221http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf ss. 89-95. 2011-05-22. 

Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan Matematik 1a.”.  
222 Ämnesplan Matematik 1a.  
223 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf s. 89. 2011-05-22 
224 Ämnesplan Matematik 1a.  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
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och arbetslivet.”.225 Strategi (2a) exemplifieras tydligt genom avsnittets struktur, även strategi (2b) 

används: ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiskadrag, dels i skönlitteratur (…) 

dels i film och andra medier.”226 och ”Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel 

olika föreställningar om gemensamma kulturarv (…)”.227 (2c): ”Hur ord och fraser i muntliga och 

skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledningm 

orsakssammanhangm tidsaspekt och slutsats.”.228 Strategi (3) används: ”Talat språk, även med 

viss social och dialektal färgning (…)”229, ”Industrialisering och demokratisering (…)”.230 (4a-b): ”Skriftlig 

framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.”231 och ”(…) metoder för beräkning 

av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg (…)”.232 (5): ”Hur matematiken kan användas som verktyg 

i behandlingen av omfångsrika problemsituationer (…)”.233 Strategi (6b) används genom att 

innehåll inte bara skrivs ut, utan även vilken nivå detta innehåll ska ligga på, dess svårighetsgrad. 

Svårighetsgraden beskrivs dock inte genom konkretisering utan genom abstrakt språkbruk: 

”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.” och ”Grundläggande källkritik.”.234 Strategi (6) används 

i övrigt  i sådan liten utsträckning, endast sporadiskt, och de användanden av strategin är så 

otydlig att den inte tydligt kan påvisas i detta avsnitt. Strategi (8) Konkretisering är däremot tydligt 

använd samt frekvent. Då innehåll och inte process beskrivs saknas dock (8a). Däremot (8b) 

används: ”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.”235 och ”Strategier för att använda hjälpmedel 

(…) formuär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.”236 Även (8c): ”Språkriktighet, dvs. 

vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha (…)”.237 Här ses 

”språkriktighet” som en kunskap och substantivfrasen som följer som konkretiseringen av den 

nivå som den aktuella kunskapen bör ligga på. Ej tidigare identifierade strategier som här 

förekommer är (8d) Konkretisering av ämnesinnehåll och (9) Normativitet. Skillnanden mellan (2a) och 

(8d) är som ovan nämnts att det inom strategi (8) fokuseras på själva konkretiseringen medans 

det inom strategi (2) handlar om ett sorts fastslagande eller definerande av vad god undervisning 

är. Exempelvis så kan man se de ovan nämnda rubrikerna som strukturerar det centrala innehållet 

                                                 
225 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf s. 4-10. 2011-05-22. Kommer 

i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan Engelska 5.”.  
226http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf ss. 249-257. 2011-05-22. 

Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan Svenska 1.”. 
227 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf ss. 38-43. 2011-05-22. 

Kommer i fortsättningen i fotnoter refereras till som ”Ämnesplan Historia 1b.”. 
228 Ämnesplan Engelska 5.  
229 Ämnesplan Engelska 5.  
230 Ämnesplan Historia 1b.  
231 Ämnesplan Svenska 1.  
232 Ämnesplan Matematik 1a 
233 Ämnesplan Matematik 1a.  
234 Ämnesplan Svenska 1.  
235 Ämnesplan Svenska 1.  
236 Ämnesplan Matematik 1a 
237 Ämnesplan Svenska 1.  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf
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för kursen Matematik 1a som användande av strategi (2a) medans det som fyller rubrikerna med 

mening, konkretiseringen av ämnesinnehållet är användande av strategi (8d). (8d) exemplifieras 

genom formuleringarna: ”Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. 

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden (…)”,238 ”Metoder för 

beräkning med reella tal (…) inklusive överslagsräkning, huvudräkning, och uppskattning (…)”,239 

”Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation 

intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel (…)”240 och ”Innehåll och form 

i olika typer av fiktion.”.241 Strategi (9) Normativitet är mindre frekvent, den används främst inom 

språken: ”Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör 

ha.”.242 Med normativitet menas alltså att det fastslås en uppsättning egenskaper som är 

eftersträvansvärda, här att en text bör vara språkriktig.  

Den avslutande delen är ”kunskapskrav” för betygen E,D,C,B och A. Avsnittets natur gör att 

de dominerande strategierna är (6b) och (8c) men även andra strategier används. (2c): ”Eleven 

visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för (…)”243(källans förf. fetstil244). (3): ”Eleven 

kan (…) använda några historiska begrepp (…)”.245 (4b): ”Eleven visar sin förståelse genom att 

välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll.”.246 (5): ”Eleven kan göra enkla 

reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation (…)”.247 

(6a): ”Dessutom kan eleven (…) och förbättrar interaktionen.”.248 (8a): ”I arbetet gör eleven om 

lämpliga delar av problemsituationer (…) till matematiska formuleringar genom att informellt 

tillämpa givna matematiska modeller.”.249 Kunskapskraven präglas av intertextualitet gällande 

beskrivningar av kunskapsnivå, de ord som används för att beskriva kunskapsnivå står i fetstil i 

originaldokumenten.250 Det är vid användandet av dessa ord som strategi (6b) och (8c) är 

tydligast. (6b): ”Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och 

personer (…) och för olika tolkningar av dem.”,251 ”Eleven kan, i förberedda samtal och 

diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt (…)”,252 ”I 

muntliga och skriftliga framställningar (…) kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, 

                                                 
238 Ämnesplan Historia 1b.  
239 Ämnesplan Matematik 1a.  
240 Ämnesplan Svenska 1.  
241 Ämnesplan Engelska 5.  
242 Ämnesplan Svenska 1.  
243 Ämnesplan Engelska 5.  
244 Fetstil används i dokumenten, ingen fetstill används av uppsatsens författare.  
245 Ämnesplan Historia 1b.  
246 Ämnesplan Engelska 5.  
247 Ämnesplan Svenska 1.  
248 Ämnesplan Engelska 5.  
249 Ämnesplan Matematik 1a.  
250 Detta fsyns dock inte tydligt i den version av ämnesplanerna som referas till. 
251 Ämnesplan Historia 1b.  
252 Ämnesplan Svenska 1.  
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sammanhängande och relativt strukturerat.”253 och ”Dessutom kan eleven utförligt och 

nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna (…)”.254 De kursiverade orden kan 

argumenteras vara konkretiserande, men då ingen som helst definition av dem förekommer i 

dessa fall så blir deras funktion abstraherande, jämför ”Dessutom kan eleven utförligt och 

nyanserat redogöra” med ”Dessutom kan eleven redogöra”. (8c): ”Eleven kan (…) muntligt 

förmedla egna tankar och åsikter (…) Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga 

framställningen är sammanhängande och begreiplig.”,255 den kursiverade meningen konkretiserar vad 

som menas med ”med viss säkerhet”, vidare ”Eleven kan förså huvudsakligt innehåll och 

uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska (…) Eleven visar sin förståelse genom att (…) 

redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer (…)”,256 här konkretiseras 

kunskapsnivån genom att det preciseras vad eleven gör för att visa prov på uppnående av den 

nivå som krävs. Dessa två metastrategier är de som i huvudsak används för att göra användande av 

strategi (8c) möjlig.  

Som visats ovan så används även här olika strategier olika frekvent i olika delar av 

ämnesplanerna och även här vissa strategier endast i vissa delar. Ämnesplanerna innehåller 

frekvent användande av diskursiva strategier, men är som helheter inte lika starkt dominerade av 

sådana som kursplanerna. Många strategier upprepas genom intertextuella repetitioner, i 

synnerhet i avsnittet ”Kunskapskrav”. Generellt sätt så pendlar språkbruket från att vara abstrakt 

och konkret och i motsats till fallet i kursplanerna så följs sällan konkretiseringar av 

abstraheringar utan tvärt om. Ämnesplanerna ger som helhet intrycket att deras syfte är 

detaljreglering av undervisningen.  

                                                 
253 Ämnesplan Engelska 5.  
254 Ämnesplan Historia 1b.  
255 Ämnesplan Svenska 1.  
256 Ämnesplan Engelska 5. 
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4. Analys 

Den analyserande delen inleds med en analys av de ovan presenterade strategiernas koppling till 

professionalisering och deprofessionalisering. Utifrån den inledande delen analyseras 

förekomsten av diskurser i de studerade styrdokumenten. Sedan besvaras uppsatsen huvudsakliga 

frågeställning utifrån resultaten och den övriga analysen. Här kommer uppsatsens interdiskursiva 

och jämförande ansats in tillsammans med den ovan beskrivna metodologin. 

4.1 Hur kan dessa strategier kopplas till lärares professionalisering och 

deprofessionalisering? 

Någon tydlig klassificering som exempelvis ”professionaliserande”, ”neutral” och 

”deprofessionaliserande” används inte här utan varje strategis koppling till professionalisering 

och deprofessionalisering beskrivs utifrån studiens kvalitativa textanalytiska ansats samt dess 

metod. I detta avsnitt presenteras och argumenteras för även funna diskurser i texterna utöver 

den utbildningsdiskurs som ovan fastslagits. De diskursiva strategiernas koppling presenteras från 

strategi (1) till (9). Grundläggande för analysen är som ovan påpekats att kursplaner inte får 

bortses från utan är bindande dokument för lärares yrkesutövning. 

4.1.1 Strategi (1)-(9) och deras koppling till professionalisering och deprofessionalisering 

Strategi (1a-c) legitimiserar ämnets existens utifrån författarens perspektiv, författaren definierar 

ämnenas existensberättigande. Denna definition, oavsett vem den är riktad till och hur den ser ut, 

inskränker den definitionella makten för andra sociala aktörer inom skolområdet, såsom lärare. 

Lärares makt över sin arbetssituation minskar därmed då det inte är lärarna som bestämmer varför 

de undervisar i ett visst ämne, vilket får konsekvenser för hur undervisningen går till. Strategierna 

(1a-e) verkar därmed deprofessionaliserande, de minskar lärares makt över sin arbetssituation och 

därmed lärares yrkesautonomi. 

Liknande är fallet med strategi (2a-d). (2a) beskriver vilket ämnesinnehåll som bör ingå i 

undervisningen. Användandet av denna strategi beskriver dock inte allt ämnesinnehåll och det 

utesluter heller inte ämnesinnehåll. Dock så fråntas lärare makt över ämnesinnehållet, till viss del. 

Strategins egenskap att den inte utesluter ämnesinnehåll ger till viss del makten tillbaka till lärarna. 

Det råder dock ingen tvekan om att (2a) verkar deprofessionaliserande. (2b) fungerar på ett 

liknande sätt, skillnaden är att den genom att exemplifiera snarare än fastslå i en annan grad än 

(2a) kan bortses från. Dess verkningsgrad är därmed svår att tyda, det som kan sägas att då den 

har verkningsgrad så verkar den deprofessionaliserande. (2c) får konsekvenser för vilka 

tillvägagångssätt som kan användas i undervisningen för att uppnå viss kunskap. Den definierar 

även vad som är värdefull kunskap genom att beskriva hur viss kunskap ska uppnås i ett 
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sammanhang där processen, hur viss kunskap ska uppnås, är krav från dokumentens författare. 

Detta fråntar lärare makt över både användande av undervisningsmetoder som ämnesinnehåll 

och verkar därmed tydligt deprofessionaliserande. Dock bör sägas att denna strategi inte används 

vid alla beskrivningar av kunskap och processer, dess frånvaro, på de ställen som den är 

frånvarande, verkar då professionaliserande genom att makt inte utövas över lärare och att lärares 

yrkesautonomi därmed ökar.  

Användandet av strategi (3) är som beskrivits ovan ambiguöst. Det förutsätter professionalism 

bland lärare i det att viss professionalism krävs för att tolka termerna. Samtidigt utövas makt över 

termernas betydelse, genom att inte definiera dem signaleras att ett konsensus råder kring dem 

vilket då skulle leda till att de inte behöver definieras. Naturen av denna konsensus är 

problematisk att uttala sig om, då den, i det fallet det skulle vara en sorts vetenskaplig konsensus 

skulle det förutsätta professionalism för tolkningen, men är det en allmän konsensus så gör det 

läraren utbytbar. Då termerna ändå är ämnesspecifika dras slutsatsen att det är ett vetenskpligt 

konsensus som förutsätts och att strategin därmed verkar professionaliserande.   

(4a-b) verkar klart och tydligt inskränkande av lärares yrkesautonomi genom att ställa krav på 

metod och redovisningsformer i undervisningen. De verkar precis som (2a) tydligt 

deprofessionaliserande.  

Precis som strategi (3), så förutsätter strategi (5) något sorts konsensus. De objekt som 

definieras har tydlig koppling till ämnena, därför dras även här slutsatsen att det är en 

vetenskaplig konsensus som förutsätts och att strategin därmed verkar professionaliserande.  

Abstrahering, i de fall då strategi (6a-c) används, är ,något motsägelsefullt, tydligt ur ett 

professionaliseringsperspektiv. Slutsatsen är att (6) har två effekter, dels så stakar den med sin 

blotta existens ut en viss inriktning för undervisningen, vilket visas genom de exempel som tagits 

upp ovan. På detta sätt så motverkar den fullständig professionalitet för lärare då viss makt över 

undervisningen och därmed lärares arbetssituation hävdas. Det kan dock inte sägas att detta är 

deprofessionaliserande utan den effekten måste sättas i relation till summan av allt annat som 

påverkar hur ämnesinnehållet utformas, såsom läromedel och övriga strategier i kursplanerna och 

ämnesplanerna. Det är uppsatsens bedömning att, utifrån den bakgrund som här är tillgänglig, 

denna effekt av strategi (6) verkar professionaliserande. Den andra effekten är att den abstrakta 

inriktning som utstakas måste fyllas med ett konkret innehåll. Då detta inte görs utan förutsätter 

professionella bedömningar om lämpligt konkret innehåll, så verkar även denna effekt av strategi 

(6) professionaliserande.  

Strategi (7) har flera beröringspunkter med strategi (1a-e) vad gäller koppling till 

professionalisering och deprofessionalisering. (7) är nära knutet till (1a-e) i det att ämnets väsen, 

eller existens, alltid måste höra samman med ämnets existensberättigande egenskaper. (7) verkar 

även deprofessionaliserande på samma sätt som (1a-e), genom att frånta lärare definitionell makt 

och därmed minska yrkesautonomin.    
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Konkretisering sätts, som ovan påpekats, i ett motsatsförhållande till abstrahering. Det är 

därmed ingen överraskning att strategi (8) har direkt motsatt effekt jämfört med strategi (6). De 

konkretiseringar som görs fråntar lärare makt över att fylla med innehåll de termer som används 

för process och kunskaps nivå utifrån sin professionalitet. Urval av källor till stoff är redan 

fastslagit och lämpliga sådana behöver inte hittas utifrån professionella bedömningar. 

Ämnesinnehållet är redan konkret så inte heller här behövs ett professionellt baserat urval göras. 

Strategi (8) är tillsammans med (2) och (4) de mest tydligt deprofessionaliserande.  

Strategi (9) har med (3) och (5) gemensamt att den förutsätter ett konsensus, här kring normer. 

Normerna är för visso inom de specifika ämnesområdena, men anses ändå vara av så generell art 

att uppsatsen bedömer att det är ett allmänt konsensus som förutsätts. Därmed verkar, utifrån 

den diskussion som ovan förts, (9) deprofessionaliserande.   

4.1.2 Förekomst av diskurser och deras interdiskursiva relationer och artikulering 

Det är uppsatsen bestämda uppfattning att det, utöver den generella utbildningsdiskurs som kurs- 

och ämnesplanerna ingår i, i det diskursiva användandet av strategier i de studerade 

styrdokumenten kan urskiljas fler diskurser. Dessa benämns (A) Professionaliserande diskurs och (B) 

Deprofessionaliserande diskurs. Det som utmärker dem är att det i dem används diskursiva strategier. 

Diskurs (A) domineras av strategi (6) men har även inslag av strategi (3) och (5). Diskurs (B) 

domineras av strategi (2), (4a-b) och (8) men har även inslag av strategi (1a-e), (7) och (9).  

Ur ett professionaliserings-/deprofessionaliseringsperspektiv är det den interdiskursiva 

relationen mellan diskurs (A) och diskurs (B) och den artikulering som sker mellan dem som är 

det för uppsatsen relevanta. I kursplanerna pågår en diskursiv kamp mellan (A) och (B) vilken 

yttrar sig genom ett sammanflätat användande av strategier kopplade till dem båda. Exempel på 

detta är de ställen där strategi (6) används i början av en mening, vilket gör meningens innehåll 

abstrakt och ger utrymme för professionalisering, och sedan strategi (8) läggs till i slutet av 

meningen, vilket återkonkretiserar meningens innehåll och därmed minskar utrymmet för 

professionalisering. Detta exempel är talande för det interdiskursiva förhållandet i kursplanerna, 

artikuleringen karaktäriseras av produktion och reproduktion av skiljaktigheter och olikheter 

snarare än nedbrytande av dem, den diskursuva kampen är ständigt närvarande. I ämnesplanerna 

däremot är den typ av meningskonstruktion som ovan beskrivits mycket ovanlig. Strategi (6) är 

dessutom klart mindre frekvent använd här jämfört med i kursplanerna, då till förmån för strategi 

(8). I vissa delar av ämnesplanerna är den diskursiva kampen mellan (A) och (B) fortfarande 

närvarande, i de ämnesspecifika delarna men inte i de kursspecifika. I de kursspecifika delarna är 

(B) klart dominerande främst i form av strategi (2), (4a-b) och (8), (B) ”har vunnit kampen”. Då 

den ena diskursen tryckt undan den andra karaktäriseras även här artikuleringen av produktion 

och reproduktion av skiljaktigheter och olikheter snarare än nedbrytande, här är den diskursiva 

kampen i vissa delar närvarande och i vissa delar över.  
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4.2 Med det diskursiva användandet av strategier i de studerade kursplanerna (Lpf94 

reviderade år 2000) som referenspunkt, hur påverkar det diskursiva användandet av 

strategier i de studerade ämnesplanerna (Gy11) utrymmet för lärares professionalisering? 

I en jämförelse mellan det diskursiva användandet av strategier i kursplanerna och ämnesplanerna 

är det tydligt att ämnesplanerna ger ett mindre utrymme för professionalisering, som nämnt ovan 

så har deprofessionaliseringsdiskursen som de deprofessionaliserande strategierna är kopplade till, 

till viss del ”vunnit” den diskursiva kamp som karaktäriserar kursplanerna. Uppsatsens 

huvudsakliga slutsats är alltså att det diskursiva användandet av strategier i de studerade 

ämnesplanerna minskar utrymmet för lärares professionalisering, i jämförelse med dito utrymme i 

de studerade kursplanerna. I enlighet med uppsatsens design och ansats görs inga anspråk på att 

beskriva storleken på skillnaden mellan detta utrymme i kursplanerna och ämnesplanerna eller 

vilka faktiska effekter de ämnesplaner som studerats får för lärare och elever i skolorna.  
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5. Diskussion 

Som till viss del diskuterats ovan så är även denna uppsats uttryck för diskursivt språkbruk, enligt 

den definition av diskurs som används är det ett faktum som inte går att undvika, även om det i 

största möjliga mån eftersträvas. En analys av den/de diskurser som här ges uttryck för är en 

uppgift som denna uppsats författare är oförmögen, som måste utföras av någon utomstående, 

och därmed är det problematiskt att vidare diskutera detta. Då uppsatsens författare är blivande 

lärare och har spenderat de senaste fem åren med att studera till lärare, och de två åren innan det 

som lärare, är en möjlighet att även uppsatsen ger uttryck för den utbildningsdiskurs som ovan 

nämnts. Vad som oavsett vad resultatet av en analys av denna uppsats skulle bli kan sägas är att 

det är en felkälla som alltid kräver hänsyn.  

5.1 Sammanfattning av resultat och analys 

I de studerade kurs- och ämnesplanerna fanns nio huvudsakliga diskursiva strategier, vissa av 

dem med underkategorier (se bilaga 1). Dessa nio strategiers koppling till professionalisering och 

deprofessionalisering beskrevs, strategi (1a-e),(2), (4a-b), (7), (8) och (9) till deprofessionalisering 

och (3), (5) och (6) till professionalisering. En (A) Professionaliseringsdiskurs och (B) 

Deprofessionaliseringsdiskurs identifierades i de studerade styrdokumenten. Den interdiskursiva 

artikuleringen mellan dessa karaktäriseras främst av produktion och reproduktion och 

skiljaktigheter och olikheter och därmed en diskursiv kamp om herravälde. Uppsatsens 

huvudsakliga slutsats är att deprofessionaliseringsdiskursen i form av deprofessionaliserande 

diskursiva strategier har större utrymme i de studerade ämnesplanerna än i de studerade 

kursplanerna och därmed att utrymmet för lärares professionalisering minskat i ämnesplanerna 

jämfört med i kursplanerna.  

5.2 Metoddiskussion 

Den typ av diskursanalys som används i uppsatsen är ett resultat av författarens avgränsningar 

med hänsyn dels till uppsatsens syfte och frågeställningar men även till det utrymme som ges i en 

uppsats av detta slag. Sådana avgränsningar ger upphov till felkällor. Inkluderandet av en 

lingvistisk analys utöver den interdiskursiva analys som genomförts skulle exempelvis kunna ha 

gett ett bättre och mer fullständigt åskådliggörande av världen. Utformande av kriterier för vad 

ett bra åskådliggörande av världen är skulle även det kunna ha förbättrat själva åskådliggörandet.  
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5.3 Fortsatt forskning 

Denna uppsats analyserar en mycket liten del av den utbildningsdiskurs som ovan förutsätts. En 

analys av hela eller en större del av denna diskurs utifrån en liknande ansats vore intressant och 

skulle ge resultat med större och mer heltäckande extern validitet. I en sådan ansats skulle ett 

stort, kanske oöversiktligt, källmaterial vara inkluderat. Även en bredare bakgrund till det 

källmaterial som används skulle i en sådan ansats kunna användas. Metoden har även den 

avgränsats kraftigt. Att följa proceduren för CDA fullständigt, och därmed även inkludera bland 

annat en lingvistisk analys, skulle även det förbättra den externa validiteten och säkerligen ge 

annorlunda och intressanta resultat och slutsatser. En intressant jämförelse att göra vore även att 

separat studera kurs- och ämnesplaner i kärnämnen, karaktärsämnen på studieförberedande 

program och på yrkesförberedande program för att därigenom se ifall skillnaderna följer de 

mönster som visats i denna uppsats.   

5.4 Relevans för lärares yrkesutövning 

Resulteten och analysen som presenteras i denna uppsats får inga direkta implikationer för lärares 

yrkesutövning. Det är dock min åsikt att de är relevanta för lärare och deras yrkesutövning, men 

att det är upp till var och en att använda uppsatsens slutsatser utifrån egna preferenser. I 

synnerhet som uppsatsen tar en normativ ställning att professionalisering utifrån den definition 

som används är något eftersträvansvärt, en uppfattning som säkerligen inte delas med alla 

yrkesverksamma lärare, så kan den förändring som beskrivs vara önskad eller något man vill 

förhindra. I det vardagliga arbetet kan dessutom inte mycket göras för att påverka den förändring 

som beskrivs, kursplaner och från och med hösten 2011 ämnesplaner ska följas. Min 

sammanfattande uppfattning är dock att den typ av deprofessionalisering som beskrivs gör 

undervisning lättare och mindre komplicerad, om detta resulterar i bättre eller sämre undervisning 

lämnas åt andra att avgöra.  

 

.  
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Bilaga 1. Diskursiva strategier funna i de studerade styrdokumenten. 

Strategier funna i kursplaner (Lpf94 reviderade år 2000) 

(1a) Legitimierar ämnets roll i skolvärlden 

(1b) Legitimierar ämnets roll i samhället 

(1c) Legitimiserar ämnets roll för eleven 

(2) Definierar vad som är god undervisning 

(2a) konkretiseras önskemål/krav om ämnesinnehåll 

(2b) Exemplifiering av ämnesinnehåll eller metod 

(2c) Definitioner av vad som leder till viss kunskap samt vad som är värdefull kunskap 

(2d) Definitioner av vilken kunskap som utvecklar vilka egenskaper 

(3) Användandet av ämnesspecifika termer 

(4a) Implicita krav på metod 

(4b)  Krav på redovisningsformer 

(5) Definition av objekt 

(6) Abstrahering 

(6a) Abstrahering av process 

(6b) Abstrahering av kunskapsnivå 

(6c) Abstrahering av ämnesinnhåll 

(7) Definition av ämne 

(8) Konkretisering  

(8a) Konkretisering av process 

(8b) Konkretisering av källor till stoff 

(8c) Konkretisering av kunskapsnivå 

 

Strategier funna i ämnesplaner (Gy11) 

(1a) Legitimiserar ämnets roll i skolvärlden 

(1b) Legitimiserar ämnets roll i samhället 

(1c) Legitimiserar ämnets roll för eleven 

(1d) Legitimiserar ämnets roll i yrkeslivet 

(1e) Legitimiserar ämnets roll för vidare studier 

(2a) Konkretiseras önskemål/krav om ämnesinnehåll 

(2b) Exemplifiering av ämnesinnehåll eller metod 

(2c) Definitioner av vad som leder till viss kunskap samt vad som är värdefull kunskap 



47 
 

(3) Användandet av ämnesspecifika termer 

(4a) Implicita krav på metod 

(4b)  Krav på redovisningsformer 

(5) Definition av objekt 

(6) Abstrahering 

(6a) Abstrahering av process 

(6b) Abstrahering av kunskapsnivå 

(6c) Abstrahering av ämnesinnhåll 

(7) Definition av ämne 

(8) Konkretisering  

(8a) Konkretisering av process 

(8b) Konkretisering av källor till stoff 

(8c) Konkretisering av kunskapsnivå 

(8d) Konkretisering av ämnesinnehåll 

(9) Normativitet 

 


