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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensklärarens professionella identitet och uppdrag 
formuleras och eventuellt förändras i ledarspalten i Svensklärarföreningens egen medlemstidskrift 
Svenskläraren från 1970-talet och fram till 2011. Undersökningens valda frågeställningar är: 

1. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till styrdokument och politiska reformer?   

2. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till elevsyn?  

3. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till föreställningar om svenskämnet? 

Metoden för undersökningen är en närläsning av de 26 utvalda ledarspalterna utifrån en 
fenomenologisk ansats och resultatet visar så väl kontinuitet som förnyelse i konstruktionerna av 
svenskläraruppdraget, svenskämnet och svenskläraridentiteten. Återkommande är en frustration över 
brist på förenlighet mellan styrdokument, utbildningspolitik och faktiskt verksamhet. Styrdokument 
och politiska reformer betraktas då som hot och hinder snarare än vägledande för lärarnas 
professionsutövande. Uppgiften att möta elevernas behov konstrueras löpande som en kärna i 
svenskläraruppdraget även om innehållet i dessa behov formuleras olika vid olika tidpunkter. 
Svenskämnet ges en särskild status i relation till elevernas personliga utveckling, identitet och 
rättigheter liksom i relation till demokrati och framtidens samhälle – vilket i sin tur placerar 
svenskämnet i en särställning gentemot andra skolämnen och ger svenskläraren en särskild position i 
jämförelse med andra lärare. 
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1. Inledning 

"Språkets gränser är världens gränser" är ett Wittgensteincitat som figurerar vid flertalet tillfällen i de 
ledarspalter jag har studerat i Svenskläraren, Svensklärarföreningens egen medlemstidning. Citatet 
tangerar kärnan i denna undersökning vars studiematerial består av just språkliga konstruktioner, 
närmare bestämt det innehåll och de formuleringar som implicit eller explicit uttrycker svensklärarens 
professionella identitet i ledartexter i Svenskläraren från 1970-talet fram till idag. Om språket 
upprättar gränserna för världen så innebär ett begränsat språk att världen blir mindre och fattigare. Om 
svenskämnet och svensklärarna bär ansvaret för elevernas språkutveckling så bär de i viss mån världen 
på sina axlar – det är ett betydande ansvar. Hur en yrkesgrupps professionella identitet skapas, 
upprätthålls och omformas är en mycket komplex process som påverkas av många faktorer och 
omständigheter, såväl historiska, som politiska, socioekonomiska och organisatoriska. En 
ämneslärarförenings medlemsskrift är ett forum för konstruktion och påverkan i denna 
mångfacetterade ständigt pågående process, ett socialt rum där yrkesgruppens företrädare kan 
förmedla, diskutera och omformulera essensen i och gränserna för lärarens yrkesroll och uppgift. I 
forskningsprojektet Att hävda och vårda ett revir efterlyser Bengt-Göran Martinsson, litteraturvetare 
och professor i pedagogiskt arbete, just studier av "ämnesföreningens roll i produktionen och 
förmedlingen av en yrkesidentitet som gör att 'stammen' svensklärare håller ihop och känner 
hemhörighet" (2012b, s.74-75).  Vidare ställer han frågan: "Vilka är koderna, dygderna och idealen för 
svenskläraren?" och "Vad är föreningens roll i produktionen och förmedlingen av dessa 
sammanhållande och identitetsskapande kännetecken?" (2012b, s.74-75). Frågor som leder mot det 
syfte och de frågeställningar som formuleras i föreliggande uppsats. 

1.1. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svensklärarens professionella identitet och uppdrag 
formuleras och eventuellt förändras i ledarspalten i Svensklärarföreningens egen medlemstidskrift 
Svenskläraren från 1970-talet och fram till 2011. Studien fokuserar således både på det synkrona och 
på det diakrona perspektivet. Materialet för undersökningen utgörs av utvalda ledare i tidskriften 
Svenskläraren; närmare bestämt de ledarspalter som utgivits år 1971, 1981, 1991, 2001 samt 2011. 
Valda frågeställningar för undersökningen är följande: 

1. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till styrdokument och politiska reformer?   

2. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till elevsyn?  

3. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till föreställningar om svenskämnet? 
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2. Bakgrund  

2.1. Svensklärarföreningen, Svenskläraren och 
ledarspalten  

Svensklärarföreningen är en ideell förening som bildades 1912 under namnet Modersmålslärarnas 
förening. Modersmålslärarnas förening var då den första föreningen för en specifik lärarkategori i 
Sverige. Föreningens ursprungliga syften var "att arbeta för höjda och strikt efterlevda kompetenskrav 
för lärartjänster i svenska, ökat antal svensktimmar på gymnasiet och kompensation för 
uppsatsrättning" (Björck, u.å.). Föreningen utgörs organisatoriskt av riksföreningen och av lokala 
ortsföreningar och medlemmarna består av svensklärare från alla skolformer och av personer med 
intresse för föreningens verksamhet. Sedan 1956 ger föreningen ut ett medlemsblad, Vårt Modersmål: 
medlemsblad för modersmålslärarnas förening, som 1970 då föreningen bytte namn till 
Svensklärarföreningen, blev till den nuvarande tidskriften Svenskläraren. Då medlemsbladet skapades 
var detta tänkt att fungera som en kontaktkanal mellan styrelse, medlemmar och ortsföreningar 
(Jörgel-Löfström, 2012, 43). Idag har föreningen utökat sina kontaktkanaler med en hemsida och en 
facebookgrupp som riktar sig till medlemmarna och övriga intresserade. I facebokgruppen ges 
samtliga deltagare möjlighet att kommunicera sinsemellan, sidan fungerar som ett öppet forum. I dag 
strävar Svensklärarföreningen bland annat mot att språk och litteratur ska få en stärkt ställning i all 
form av utbildning. Man "arbetar för svenskämnets helhet", "stimulerar till forskning, fortbildning och 
debatt" med koppling till svenskämnet, samt anordnar kurser och skriver remisser i 
utbildningspolitiska frågor (Svensklärarföreningens hemsida, 2015). 

 

Docent Gunilla Molloy menar att tidskriften Svenskläraren har varit ett forum för diskussioner både 
om svenskämnets innehåll och nya kursplaner och att tidskriften "indirekt också bidragit till att 
förvalta vissa traditioner om vad svenskämnet ’skall vara’ och vilket innehåll som ämnet skall 
förmedla" (2007, s.8-9). Martinsson skriver, i "Svensklärarföreningens strategier för 
utbildningspolitisk påverkan 1960-2000", att "hela föreningens arbete kan betraktas som 
opinionsbildning" och att "Ledaren i den egna tidskriften är ett tydligt exempel på detta" (2012a, s.17). 
Martinsson urskiljer ett yttre och ett inre arbete i föreningens verksamhet, där det yttre har handlat om 
utbildningspolitisk påverkan och det inre om vård och utveckling inom svenskämnet (2012a, s.16). 
Ledarspalterna kan således ses bland annat som ett uttryck för Svensklärarföreningens inre 
opinionsbildande arbete som så väl bevarar som förnyar och utvecklar konstruktionen av svenskämnet 
och i förlängningen också svenskläraruppdraget och svensklärarens professionella identitet.  

2.2. Skolreformer och läroplaner: 50 års 
snabbspolning — från 60-tal till 10-tal  

I inledningen till Svenskämnets historia skriver litteraturprofessor Jan Thavenius att tiden efter andra 
världskriget "varit de stora skolreformernas tid" (1999, s.9). Parallellskolesystemet avvecklades helt 
och enhetsskolan infördes i hela Sverige. Folkskolan och realskolan omvandlades till en för alla 
obligatorisk grundskola och läroverk och olika yrkesutbildningar omvandlades till en gymnasieskola. 
Före 1960-talet reglerades skolornas verksamheter genom så kallade undervisningsplaner och 
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normalplaner. 1962 kom den första läroplanen för grundskolan och 1970 motsvarigheten för 
gymnasieskolan. Nya läroplaner för grundskolan har därefter kommit 1969, 1980, 1994, 2011 och för 
gymnasieskolan 1994 och 2011. Därutöver tillkommer läroplaner för förskola, fritidshem, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare, sameskola och särskola. Med andra ord har i stort sett minst 
en ny läroplan sjösatts under varje decennium sedan 1960-talet. Utöver läroplanernas allmänna 
bestämmelser och formuleringar kring ämnes- och kursinnehåll och skolans uppdrag så utgör 
bedömnings-, prov- och betygssystem ytterligare en väsentlig aspekt av styrningen av skolan och 
lärarnas arbete som har förändrats under perioden. Från det tidiga 1960-talets absoluta betygssystem, 
genom det relativa betygssystemet, till det nuvarande mål- och kunskapsorienterade betygssystemet. 
Stora förändringar har också skett vad gäller organisatorisk och administrativ styrning av skolans 
verksamhet. En ständigt närvarande motsättning i politiska utredningar, debatter och beslut har varit 
makt- och ansvarsfördelningen mellan statlig och lokal styrning. Under 1990-talet kommunaliserades 
skolan, från att ha haft staten som huvudman decentraliserades det svenska utbildningsväsendet, 
kommunerna blev huvudmän och skolorna kommunala. Skolan blev också mål- och resultatstyrd i och 
med 1994 års läroplaner. Under 1990-talet genomfördes friskolereformen, skolpeng infördes och 
andelen friskolor ökade.  

 

Professor och läroplansteoretiker Ulf P. Lundgren menar att man i den politiska retoriken i samband 
med reformerna under 1970-talet och framåt kan utläsa en vilja att öka det professionella ansvaret för 
skolan. Beslutsfattande nivå och verksamhet skulle närma sig varandra och mer inflytande skulle 
tillfalla lärare, föräldrar och elever (2010, s.7). På 80-talet infördes arbetslag bland lärarna och 
arbetslagens roll stärktes under 1990-talet. Under 90-talet slog termen värdegrund igenom och 
värdegrunden var en del av de läroplaner som kom 1994. En ytterligare förändring från 1970-talet och 
framåt var att skolan fick ökad medial uppmärksamhet, inte minst i samband med internationella 
kunskapsmätningar. Elevresultaten kopplades ihop med diskussioner om skolans styrning liksom en 
förändrad, alltmer internationell, ekonomi och arbetsmarknad. Den politiska retoriken har i hög grad 
handlat om krav på ökad produktivitet och effektivitet och både decentralisering och privatisering 
förpackades som svar på dessa krav (2010, s.10). I en artikel i Lärarens handbok menar Lundgren att 
de senaste förändringarna av skolans styrning i praktiken inneburit en ökad politisk styrning som 
förändrat lärarnas professionella ansvar och frihet. Lundgren kopplar dessa utbildningspolitiska 
förändringar till samtidens stora samhällsförändringar vad gäller produktion, teknik och globalisering. 
Han ställer frågan om dessa utbildningspolitiska förändringar möter de nya samhällskrav som de 
politiskt motiverats genom, eller om förändringarna snarare är uttryck för en osäkerhet inför framtiden 
(2011, s.11). 

 

Lärarutbildningarna har även de genomgått ett otal förändringar sedan 1960-talet – i en 
anmärkningsvärd hög reformtakt, skriver pedagogikprofessor Agneta Linné (2010). 1968 betonades 
vikten av att lärarna skulle utbildas på vetenskaplig grund och för första gången framhölls att de 
blivande lärarna skulle skolas till "en öppen och kritisk inställning till sin egen kommande 
yrkesutövning och vilja att förnya sitt arbetssätt" (2010, s.8). 1970-talets högskolereform innebar att 
allt fler pedagogiska utbildningar knöts till högskolor och universitet, så som förskoleutbildningar och 
yrkeslärarutbildningar. Linné skriver att det i samband med detta uppstod diskussioner ur 
spänningarna mellan olika kunskapstraditioner – där vetenskapsbaserad kunskap och rationalitet 
ställdes mot "praktiskt lärarkunnande" och kunskaper hämtade ur andra fält än det vetenskapliga 
(2010, s.9). I slutet av 1980-talet, efter intensiva debatter och politiska kompromisser, skapades en 
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samlad utbildning för alla grundskolans lärare där bland annat en stärkt forskaranknytning betonades. 
2001 kom en ny lärarreform som innebar att lärare i nästan samtliga skolformer och ämnen utbildades 
i ett gemensamt program med olika inriktningar. I och med denna reform fick alla lärarkategorier 
behörighet för forskarutbildning. Den allra senaste lärarutbildningen infördes 2011 och faller således 
utanför tidsramen för denna uppsats studerade material. Detsamma gäller likaledes den 2013 införda 
lärarlegitimationen.  

 

Sammanfattningsvis styrdes och styrs lärarnas yrkesutövning, deras uppdrag och yrkesroll, av en 
mängd olika faktorer. Såväl utbildningshistoria, tidigare skoltraditioner, juridiska ramverk, 
lärarutbildning, och ekonomiska, teknologiska och politiska samhällsförändringar är ständigt 
närvarande och samverkande beståndsdelar i den mångfacetterade och mycket komplexa verksamhet 
som skolan utgör. 

2.2.1. Ämnet svenska 

Svenskämnet har sedan mitten av 1800-talet en fast plats i alla skolformer och stadier skriver 
Thavenius. Ämnets innehåll, inriktning, funktion och form har dock skiftat över tiden. Svenskämnet 
hade från början beteckningen modersmål och kom att ersätta den position som tidigare uppbars av 
latin. Modersmålsämnets innehåll var det svenska språket och den svenska litteraturen. Ämnet var vid 
sin födelse bland annat bärare av en nationalistisk ideologi och i ämnesuppdraget ingick idén att 
överföra ett svenskt kulturarv till det uppväxande släktet (1999, s.7-13). 1962 bytte modermålet namn 
till ämnesbeteckningen svenska. Fram till mitten av 1990-talet var svenskämnet, i både undervisning 
och betyg, tydligt uppdelat i två ämnen: svenska språket och litteraturkunskap. De förmedlade 
perspektiven på dessa ämnets två ben, språk och litteratur, har ständigt skiftat – i såväl styrdokument 
som i forskning och debatt. Vilken slags skönlitteratur bör eleverna läsa och varför? Ska skrivandet 
vara formaliserat eller fritt och kreativt? Hur ska man idealt arbeta med det svenska språkets 
grammatik? Vilken plats ska ges till nya medier och teknologi i svenskundervisningen? Diskussionen 
om modersmålets/svenskämnets innehåll och form kan antas ha varit levande ända sedan ämnet 
infördes. Sedan 1960-talet och framåt har det dock skett "en kunskapsexplosion i och kring 
svenskämnet", menar universitetslektor Per Olov Svedner (1999, s.9). Ett inslag i så väl forskning, 
politiska utredningar och debatt har varit indelningar i och diskussioner om olika ämneskonceptioner 
som sinsemellan innefattar varierade perspektiv på svenskämnets dominerande uppgifter. Docent 
Lars-Göran Malmgren har konstruerat de tre parallellt existerande och väl kända ämneskonceptionerna 
svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Professor Ulf Teleman skiljer även han mellan tre svenskämnen i 
svenskämnet – svenska som språk och litteratur, svenska som språkträning, och svenska som 
livskunskap (2004). Svedner beskriver svenskämnet utifrån sju ambitioner, vilka kan relateras till både 
Malmgrens och Telemans syn på svenskämnets uppgifter. Molloy förespråkar ytterligare en 
ämneskonception för att lyfta fram svenskämnets demokratiska potential – svenska som 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne (2007, s.185-191). En omständighet som förändrat 
svenskämnet på senare tid är att alltfler av svenska skolans elever har svenska som sitt andraspråk. 
Detta ledde 1995 till en ny uppdelning av ämnet i just svenska och svenska som andraspråk.  
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Även om man säkerligen kan urskilja vissa drag och linjer i hur konstruktionerna av svenskämnet 
förändrats över tid så är det viktigt att notera alla de inre olikheter som svenskämnet rymmer också vid 
en och samma tidpunkt, något som Thavenius understryker: 

Ordet är alltså ett – svenska – men det elever och lärare gör när ämnet står på schemat kan vara vitt 
skilda saker: olika vid olika tider, olika i skilda skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland också 
olika i samma skola eller för skilda grupper av lärare. Det är viktigt att bli påmind om detta. 
Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. (1999, s.16) 

Svenskämnet konstrueras och omstruktureras över tid men också på en mängd olika sätt under en och 
samma tid. Kanske gör svenskämnets rörliga innehåll ämnet unikt i jämförelse med andra skolämnen. 
Även om de verksamma svensklärarna i respektive tid alla utgår från samma styrdokument så formas 
ämnet av många ytterligare omständigheter, såväl materiella som teoretiska, ideologiska och 
historiska. Dessutom kan antas att det finns stora skillnader mellan styrande föreställningar och faktisk 
undervisningspraktik, lärarens vision och föreställning om sin ämneskonstruktion och det svenskämne 
som undervisningen de facto "gör". Thavenius beskriver hur undervisningens situationsbundna och 
komplicerade förutsättningar kräver pragmatism och förenkling för att alls kunna äga rum, men att en 
etablerad koppling mellan teori och praktik ändå är nödvändig både för undervisning och för forskning 
(1981, s.33-37). Intressant för ifrågavarande studie är framförallt föreställningarna och teorierna om 
ämnet svenska – de konstruktioner, ideal och visioner som formulerar ämnet och därmed i 
förlängningen svensklärarens uppfattning om sitt uppdrag. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter 

2.3.1. Professionell identitet 

Begreppet profession blev centralt inom sociologin i och med en artikel av Talcott Parsons år 1968, 
skriver idéhistoriker Sven-Eric Liedman i Hets!: en bok om skolan (2011, s.45). I Respekt för 
läraryrket: Om lärares yrkesspråk och yrkesetik presenterar docent Gunnel Colnerud och 
pedagogikprofessor Kjell Granström fyra drag, som identifierats av sociologisk professionsforskning 
såsom utmärkande för en professionell yrkesutövare: systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig 
autonomi samt egenkontrollerad yrkesetik. Systematisk teori handlar om att arbetet utgår från en 
gemensam vetenskaplig kunskapsbas och att yrkesutövarna delar ett gemensamt yrkesspråk och 
gemensamma teorier, förklaringsmodeller och begrepp. Auktoritet innebär att samhället ger 
yrkesgruppen någon typ av formell auktorisation för att utöva yrket, något som också innebär en 
gränssättning gentemot andra yrkesgrupper. Den formella auktorisationen innebär då ett krävande 
villkor för att få utöva yrket. Yrkesmässig autonomi innebär att yrkesgruppen har både rättigheter och 
skyldigheter att fatta beslut kring metoder och tillvägagångssätt inom ramen för yrkesuppdraget. En 
egenkontrollerad yrkesetik innebär att det existerar kända och väletablerade etiska regler eller 
principer som föreskriver hur yrket bör utövas liksom en rådgivande nämnd eller liknande som kan 
utesluta eller sanktionera gentemot yrkesutövare som bryter mot rådande etik. (2013, 15-16). Colnerud 
och Granström presenterar psykologyrket och läkaryrket som exempel på professionella yrken.   

2.3.2. Läraryrkets professionalitet 

Colnerud och Granström frågar sig om läraryrket är att betrakta som ett professionellt yrke eller inte. 
De menar att lärarnas gemensamma kunskapsbas är otydlig och att detta delvis beror på att lärarnas 
skilda ämneskunskaper utgör en väsentlig del av lärarens professionella kunskaper. Lärarutbildningen 
har, fram till sekelskiftet 2000, heller inte bidragit till att ge lärarna ett gemensamt språk för 
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beskrivning och bearbetning av den egna yrkespraktiken, menar de. Utvecklandet av ett gemensamt 
yrkesspråk har också hindrats av de fysiska arbetsvillkoren, som ensamarbetet i klassrummet och brist 
på tillfällen för kollegialt lärande. Lärarna har traditionsenligt haft stor autonomi vad gäller bedömning 
och att fritt utforma klassrumsarbetet, samtidigt som de professionellt styrs av kursplaner, läromedel 
med mera. Visserligen existerar sedan början av 2000-talet etiska principer formulerade av de två 
fackförbunden men dessa är inte kända av alla verksamma lärare (2013, s.17-19). Colnerud och 
Granström konstaterar: 

Läraryrket kan, enligt de flesta forskare som berört frågan, inte i dagens läge betraktas som ett 
professionellt yrke i strikt bemärkelse. Man saknar framförallt gemensam kunskapsbas och i egentlig 
mening en egenkontrollerad etik. Samhällets auktorisation är inte entydig. Lärare tilldelas behörighet 
men kan ändå ersättas av outbildade vikarier. Detta är inte fallet med professionella yrkesgrupper. 
Det saknas en vedertagen definition av vad som kännetecknar en professionell lärare. (2013, s.19)  

Samtidigt menar de att svaret på frågan om läraryrkets professionalitet inte har något otvetydigt svar. 
De skriver att "[i] sociologisk mening är inte läraryrket ett professionellt yrke eftersom det inte 
uppfyller de kriterier som vanligen brukar anges". Å andra sidan menar de att läraryrket ur ett annat 
perspektiv kan betraktas som ett professionellt yrke, eller åtminstone som på väg att bli det: 

Som samhällsföreteelse skulle läraryrket kunna beskrivas som professionellt eftersom allmänheten 
ställer stora krav och har höga förväntningar på lärarna. De utsätts för granskningar i press, radio och 
tv, vilket skulle kunna tolkas som att samhället förutsätter en hög grad av kompetens, etik och 
yrkesskicklighet. Den mest relevanta beskrivningen av läraryrket är sannolikt att betrakta det som ett 
yrke som befinner sig i en professionaliseringsprocess. (2013, s.20) 

Colnerud och Granström påpekar, med utgångspunkt i en egen studie, att de flesta lärare själva ser sig 
som en professionell grupp, oavsett forskningens formella bedömning av deras professionalitet. 
Colnerud och Granström lyfter fram de professionella kvaliteter som lärare själva har identifierat som 
centrala för lärarrollen. De identifierade kategorierna går i viss mån in i varandra, de är personliga 
egenskaper, personligt buren kompetens, intresse för läraryrket och gemensamt buren 
kompetens. Lärarna ger den personligt burna kompetensen störst tyngd av de fyra kategorierna, följt 
av personliga egenskaper. Gemensamt buren kompetens tillmäts minst betydelse. Viktigt att påpeka är 
att den personligt burna kompetensen anses innefatta sådana färdigheter och insikter som kan 
förvärvas inom lärarutbildning eller fortbildning – som att organisera och individualisera sin 
undervisning eller att göra undervisningen intresseväckande. Denna kategori, personligt buren 
kompetens, inrymmer både ledarskapskompetens och didaktisk kompetens. Kategorin intresse för 
läraryrket kopplas till ett personligt intresse – för skola, undervisning eller elever. Colnerud och 
Granström påpekar att vare sig personliga egenskaper eller intresse för läraryrket kan betraktas som 
utryck för professionalism i vetenskaplig mening, även om dessa aspekter kan underlätta respektive 
försvåra en lärares professionella yrkesutveckling, Inom den gemensamt burna kompetensen återfinns 
yrkesetik, yrkesspråk och kollegialt samarbete. Colnerud och Granström skriver att med utgångspunkt 
i "lärares syn på sin egen professionalism skulle de två största hoten mot lärarutövandet utgöras av 
ifrågasättanden av deras personliga egenskaper och speciellt attacker mot deras arbetsledande roll och 
provokationer som blir ett hot mot deras förmåga att vara flexibla och omtänksamma" (2013, s.103-
105). De menar att det finns en risk i en oklart formulerad professionell identitet där privatperson och 
yrkesroll sammanblandas. De jämför med psykologer och socialarbetare som genom sin utbildning 
tränas i att skilja på privat och professionell roll. Lärarens egen utformning av yrkesrollen innebär 
självpålagda krav och dygder, skriver Colnerud och Granström, "ädla egenskaper som att vara flexibla, 
kreativa, positiva, lyhörda och ödmjuka", egenskaper som utmanas i mötet med eleverna och av 
klassrumssituationernas inneboende dynamik (2013, s.108). Med andra ord menar de att en 



7 

omformulerad syn och definition av lärarens professionella yrkesroll skulle kunna medföra att lärare 
vore bättre rustade för att möta de utmaningar som yrket inrymmer. 

2.3.3. (Svensk)läraruppdraget 

Under rubriken 2.2 Skolreformer och läroplaner: 50 års snabbspolning – från 60-tal till 10-tal beskrevs 
kortfattat hur politiska reformer, nya läroplaner och organisatoriska förändringar ändrat ramarna och 
förutsättningarna för lärarnas arbete under 1900-talets senare hälft och en bit in på 2000-talet. Rent 
juridiskt definieras, styrs och regleras lärarnas uppdrag av skollag och läroplaner. Centrala dokument 
för lärarnas yrkesutövning är också sedan 1989 FN:s barnkonvention och sedan 2001 de så kallade 
yrkesetiska principerna. Viktiga institutioner för lärarens arbete är myndigheterna Skolverket och 
Skolinspektionen. Mellan 1920 och 1991 var Skolöverstyrelsen central för styrningen av skolan men 
1991 ersattes Skolöverstyrelsen av det då bildade Skolverket. Skolverkets uppgift är bland annat att 
leda och följa upp skolans verksamhet genom måldokument, föreskrifter och nationella prov. 
Skolverket arbetar även med verksamhetsutveckling och fortbildning, och utfärdar lärarlegitimationer. 
Skolinspektionen i sin tur har ett kontrollerande och granskande ansvar för skolans verksamhet. 
Forskaren Eva Rhöse delar upp lärararbetets arbetsuppgifter i två kategorier, de öppna som består av 
undervisningen av eleverna, och de dolda som innefattar planering, bedömning och kollegialt 
samarbete (2003, s.16). Utöver de juridiska, organisatoriska och administrativa ramverken formas 
lärarens uppdrag och yrkesidentitet av arv och tradition, lärarutbildning, och samtid – liksom av 
individuell social kontext. Rhöse konstaterar att alla nya lärare "har en bild av Läraren, en speciell 
lärare de mött eller kanske en önskebild av en lärare de skulle vilja vara", en bild som utmanas i mötet 
med det verkliga komplexa lärararbetet vilket påverkar lärarens självbild (2013, s.22). Rhöse menar att 
lärarens möten med elever, föräldrar, skolledare och kollegor påverkar självbilden i samspel med den 
mer generella påverkan som kommer från bland annat läroplaner (2013, s.22). Självbilden och 
relationen till den individuella visionen om Läraren, yrkespraktikens mellanmänskliga möten och 
förhållandet till styrdokumenten utgör följaktligen aspekter av läraridentiteten. Just svensklärarens 
professionella uppdrag specificeras formellt i de ämnes- och kursplaner som läroplanen innehåller. 
Informellt formas svenskläraridentiteten också av de möten som Rhöse räknar upp och av den 
tradition, historia, forskning och debatt som ständigt skapar och omskapar ämnet, yrket och uppdraget. 

2.4. Tidigare forskning 
Det finns rikligt med forskning som berör skolämnet svenska ur en mängd olika perspektiv som kan 
tyckas relevanta för innehållet i föreliggande uppsats – perspektiv som behandlar läraridentitet, 
ämneskonception, utbildningshistoria, ämnesdidaktik, utbildningspolitik med mera. Dock fodrar den 
begränsade storleken på denna studie sina avgränsningar varvid jag begränsat min redogörelse för 
forskningsbakgrund till valda nedslag i forskning som presenteras under de två rubriker som följer: 
2.4.1. Svensklärarföreningen och Svenskläraren samt 2.4.2 Läraridenititet(er). 

2.4.1. Svensklärarföreningen och Svenskläraren 

Eva Karin Sparrlöv undersöker i sin magisteruppsats Inte bara hävda ett revir: En undersökning av 
den ämnesideologiska argumentationen i Modersmålslärarnas förening/Svensklärarföreningens 
skrifter 1960-2000 (2010) Svensklärarföreningens ämnesideologiska argumentation mellan 1960 och 
2000. Med utgångspunkt i Donald Broadys tolkning av Pierre Bourdieus fältbegrepp och Edmund 
Knutas tolkning av Basil Bernsteins begrepp klassifikation och inramning har Sparrlöv studerat 
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Svenskläraren, och övriga skrifter utgivna av Svensklärarföreningen, för att undersöka hur föreningen 
tolkat svenskämnets status i periodens styrdokument, hur svenskämnets innehåll och olika moment 
diskuterats och ramats in genom föreningen och hur man inom föreningen betraktat och försökt 
mobilisera föreningens egna medlemmar för att utvidga svenskämnets revir. Sparrlöv visar att 
föreningen under perioden vidgar den grupp ur vilken man rekryterar medlemmar, från att framförallt 
ha riktat sig till svensklärare på det teoretiska gymnasiet så inkluderas samtliga lärare som undervisar i 
svenskämnet i skolan. Vidare visar hon att "svenskämnets traditionella moment kvarstår i 
argumentationen under hela perioden men att bilden av svenskämnet ändå utvecklas" (2010, s.4). 
Sparrlöv konstaterar att ämnesföreningars tidskrifter, så som Svenskläraren, har en identitetsskapande 
och sammanhållande funktion och att de utgör ett forum för ämnesideologisk argumentation (2010, 
s.53). Sparrlövs uppsats är en del av det mer omfattande forskningsprojekt, utfört av lektor Jonas 
Hallström, professor Bengt-Göran Martinsson och docent Mats Sjöberg som utmynnade i 
publikationen Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för 
ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010 (2012). I projektet undersöks och 
jämförs agerandet hos ämneslärarföreningarna i biologi, historia och svenska mellan 1960 och 2000. 
Forskningsprojektet studerar, utifrån utbildnings- och vetenskapssociologiska perspektiv, genom vilka 
kanaler föreningarna försökt sprida sin ämnessyn, vad som utmålats hota de olika ämnena och hur 
framgångsrika föreningarna varit i sina påverkansambitioner, sina handlingsstrategier och sin 
argumentation. Det handlar om att identifiera och beskriva föreningarnas roller som 
"meningsproducenter och aktörer i en samhällelig och skolpolitisk process" (2010, s.8). Martinsson 
beskriver i sitt resultat i kapitlet "Svensklärarföreningens strategier och argumentation för 
svenskämnets innehåll och plats i utbildning och samhälle 1960-2000" hur svenskämnet, liksom 
arbetet och argumentationen i Svensklärarföreningen (SLF), förändrats under den studerade perioden: 

Kvantitativt sett har ämnet blivit ett ämne för alla elever från de första skolåren till gymnasiets sista 
årskurs. Kvalitativt sett har svenskämnet breddats för att kunna fullgöra nya uppgifter och möta nya 
krav. Detta avspeglas i SLF:s arbetsformer och argumentation. Vi har sett gamla arbetsformer 
stöpas om för att ge plats för nya. (min kursiv) (2012, s.72-73) 

Martinsson konstaterar att svenskämnet på det stora har "behållit sin position som det största ämnet i 
skolan" samtidigt som Svensklärarföreningen inte alltid fått igenom sina krav i de utbildningspolitiska 
beslut som fattats och att föreningens påverkansmakt kan betraktats ha minskat under perioden "från 
att ha varit en tung remissinstans med hög legitimitet till att betraktas som ett särintresse inom 
svensklärarkåren" (2012, s.73). 

 

I Skolämnet Svenska – En kritisk ämnesdidaktik (2007) undersöker Molloy sin egen 
undervisningspraktik med utgångspunkt i tre artiklar i Svenskläraren som hon själv författat och som 
publicerats under 1980-talet. Molloy spårar tankarna bakom besluten i sin egen forna undervisning, 
hon reflekterar över dess innehåll och form samtidigt som hon diskuterar innehåll och form i 
framtidens svenskundervisning. Hon vill utifrån en beskrivning och analys av vad svenskämnet 
traditionellt varit och är diskutera vad det skulle kunna bli, hur en professionell utveckling av ämnet 
och svensklärarpraktiken skulle kunna se ut (2007, s.9-10). Ett tema i Skolämnet Svenska – En kritisk 
ämnesdidaktik är också det skifte som skett inom den pedagogiska diskursen – från "metodik" till 
"didaktik". Ett skifte som Molloy menar kommer till uttryck bland annat genom olika artiklar i 
Svenskläraren under 1990-talet (2007, s.11-12). Till skillnad från Sparrlövs studie och 
forskningsprojektet Att hävda och vårda ett revir så är Molloys huvudsyfte inte att beskriva och 
undersöka Svensklärarföreningens verksamhet eller Svenskläraren som aktör – utan beskrivningarna 
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av föreningen och dess tidskrift fungerar som utgångspunkter för en kritisk redogörelse, reflektion och 
diskussion av svenskämnet och de teoretiska grundvalar som formar svensklärarens praktik. 

 

2.4.2. Läraridentitet(er) 

I sin avhandling Svenskläraren som vision och konstruktion (2013) har Annbritt Palo, med 
utgångspunkt i dokument- och diskursanalys av kurs- och utbildningsplaner och intervjuer med 
lärarutbildare, studerat vilka olika retoriska konstruktioner av svensklärare som kan urskiljas hos 22 
svenska lärarutbildningar. Hennes syfte har varit att undersöka vilken typ av svensklärare som 
lärosätena ämnar utbilda. Palo har identifierat och kategoriserat sex olika svensklärarkonstruktioner: 
den akademiska svenskläraren, den professionsinriktade svenskläraren, den demokratiske 
svenskläraren, den flerkulturellt inriktade svenskläraren, den väljande och valbare svenskläraren samt 
den funktionelle svenskläraren (2013, s.38). Hennes analys visar vidare att ett och samma lärosäte kan 
uppvisa flera svensklärarkonstruktioner både inom och mellan svensklärarutbildningarna (2013, s.39). 
Hon menar att de olika svensklärarkonstruktionerna som hon urskiljt kan ses som positioner i olika 
diskurser så som akademisk diskurs, professionsdiskurs, demokratidiskurs, globaliserings- eller 
valfrihetsdiskurs, identitetsdiskurs och funktionsdiskurs (2013, s.153-154). 

 

Stella Sjögren undersöker i avhandlingen Att säga tulipanaros: svensklärares arbete och 
lärarutbildningens relevans för arbetet som svensklärare sett ur ett professionsperspektiv (2012) hur 
några svensklärare på gymnasiet och högstadiet betraktar svensklärarutbildningen, svenskläraryrket, 
svenskämnet och yrkets och ämnets status i samhället. Teoretiskt utgår Sjögren från 
professionsforskning. Materialet kommer från både enkätundersökningar och intervjuer och metoden 
är så väl kvantitativ som kvalitativ. Sjögren finner att det finns systematiserade diskrepanser i det 
svenska utbildningssystemet, mellan myndigheternas intentioner och den praktiska verkligheten på 
högskolor, gymnasieskolor och grundskolor, något som skapar en osäkerhet hos lärarna (2012, s.142-
143).  

 

I sin avhandling Läraridentitet och lärararbete: Fem livsberättelser undersöker Rhöse hur 
läraridentiteter formas i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Rhöse utgår från den 
fenomenologiskt inriktade filosofen G. H. Meads socialpsykologiska teorier om 
socialisationsprocesser och identitetsformande. Hennes metod är öppna dialogiska intervjuer där fem 
lärare i åldrarna 30-93 frågats ut om sina så kallade livsberättelser. Rhöses analys av berättelserna 
lyfter bland annat fram några förändringar i läraryrket: ökad extern kontroll – att lärarens privata 
klassrum har öppnats upp, lärarens förändrade samhälleliga status – om läraren förr var mer av en 
offentlig person har lärarens roll alltmer anonymiserats, ökat kollegialt samarbete – men mindre privat 
kollegialt umgänge (2003, s.5). Rhöse lyfter dock fram att det finns en kärna i lärararbetet och 
läraridentiteten som handlar om omsorgen om eleverna och deras lärande (2003, s.213). 

 

I sin avhandling Lärare i en ny tid: Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter 
undersöker forskaren Niklas Gustafson hur lärare i grundskolan förhandlar professionella identiteter i 
olika praktikgemenskaper. Praktikgemenskaper handlar om lärarnas möten med både vuxna och elever 
inom ramen för yrkesutövandet. Professionella identiteter avser de identiteter som skapas genom 
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yrkesutövningen (2010, s.20). Gustafson har en interaktiv forskningsansats orienterad mot 
aktionsforskning med ambitionen att göra verksamma lärare till medforskare. Avhandlingen tar bland 
annat avstamp i Gustafsons samtal med de lärare som deltog i det tvååriga forskningsprojektet "Lärare 
i en ny tid: Om kunskapsbildning mellan lärare och forskare". Teoretiskt utgår Gustafson från 
Wengers socialkonstruktivistiska teori om formandet av en professionell identitet. Gustafson menar att 
lärare formar sina identiteter både med och mot de reformer och förändringar som sker i skolan, och 
att de både antar och skapar identiteter (2010, s.21). Han konstaterar att lärarna laborerar med en allt 
större mängd parallella identiteter, att det finns en rörelse bort från en tidigare etablerad tydligare 
helhet i synen på läraruppdraget mot ett alltmer vidgat läraruppdrag som ställer nya krav på 
anpassning och förhandlingar. Gustafson skriver att "Då lärare i arbetet deltar i alltfler 
praktikgemenskaper för detta med sig att överlappande identiteter kan förhandlas i dem" (2010, s.272-
273). I kontrast till Rhöses syn på elevrelationerna som lärararbetets kärna så menar Gustafson att det 
numer kan ifrågasättas att lärarnas huvuduppgift finns i "undervisningen i elevgemenskaperna" 
eftersom lärarnas arbete med andra vuxna utanför klassrummet alltmer har ökat (2010, s.274). 

 

De uppräknade studierna uppvisar flera och varierade perspektiv på läraridentitet. Ett perspektiv är det 
visionära som formuleras av myndigheter och lärarutbildare. Ytterligare ett är det visionära perspektiv 
som bärs upp av lärarna själva. Och ett tredje perspektiv är de läraridentiteter som konstrueras utifrån 
pragmatism, faktiska omständigheter och verkliga förutsättningar i skolvardagen. Jag har inte kunnat 
finna någon forskning som har till huvudsyfte att koppla samman formandet av en professionell 
läraridentitet med de diskussioner och debatter som förs via en ämnesförening, vare sig 
Svensklärarföreningen eller någon annan. 

3. Metod 

Under rubriken 3.1. Urval beskriver jag först de olika faktorer som påvverkat, begränsat och styrt mitt 
urval av material. Sedermera beskriver jag själva materialet och hur detta kan betraktas. Under 
rubriken 3.2. Analys: Fenomenologisk ansats beskriver jag kortfattat innebörden av ett 
fenomenologiskt tillvägagångssätt, de för- och nackdelar ett sådant tillvägagångssätt för med sig samt 
dess inverkan på redovisning och analys av resultaten. 

3.1. Urval 
I Vårt Modersmål: medlemsblad för modersmålslärarnas förening fanns ingen regelrätt ledarsida utan 
den formella ledarspalten dök upp först 1970 i och med uppkomsten av tidskriften Svenskläraren, 
varför jag i mitt urval av material har 1970-talet som startpunkt. Med hänsyn till studiens mycket 
begränsade omfång har jag valt att avgränsa materialet till en årgångs utgivning per decennium, mer 
specifikt 1971, 1981, 1991, 2001 och 2011. Detta för att texterna ska kunna representera en 
någorlunda vittomspännande tidsperiod, vilket har betydelse för mitt syfte att undersöka eventuella 
förändringar över tid.  
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Ledarspalten är den första texten i tidskriften, bortsett från förekommande annonstext och allmän 
redaktionell information, och den är grafiskt markerad med Svensklärarföreningens symbol, en lyra, 
intill sig. Antalet utgivningar per år har varierat över tiden. Under 1971 och 1981 utkom sex nummer 
per år, 1991 och 2001 utkom fem nummer per år och 2011 utkom fyra nummer. Följaktligen utgörs 
materialet av totalt 26 stycken ledarspalter. Bland de års utgivningar som studerats så saknar 1971 års 
ledare signatur medan de resterande samtliga, från år 1981 och framåt, är försedda med skribentens 
signatur eller fullständiga namn utskrivet vid textens inledning eller avslutning. Skribenterna har 
utgjorts av medlemsbladets redaktör eller av föreningens styrelseordförande eller styrelseledamöter.  

 

I avsnittet 2.1 Svensklärarföreningen, Svenskläraren och ledarspalten refererade jag till Martinsson 
som menade att Svensklärarföreningens hela verksamhet kan ses som ett opinionsbildande arbete och 
att tidskriftens ledarspalt utgör ett exempel på detta opinionsbildande arbete. Ledarsidor per se 
betraktas i allmänhet som en sektion som uttrycker en tidnings eller en redaktions politiska åsikter 
med syfte att påverka opinionsbildning. Jag betraktar Svensklärarens ledarspalt som ett kondenserat 
uttryck för Svensklärarföreningens officiella ståndpunkter i de ämnen som behandlas och som en 
representation av det inre ämnesutvecklande arbete som Martinsson definierat, där mottagarna 
framförallt består av Svensklärarföreningen egna medlemmar. 

3.2. Analys: Fenomenologisk ansats 
I analysen av materialet har jag utgått från en fenomenologisk ansats. Fenomenologisk ansats är 
vanligt förekommande i undersökningar där det studerade materialet utgörs av intervju- eller enkätsvar 
men kan med fördel även integreras i analys av till exempel tidningstext, som i föreliggande uppsats. 
Descombe skriver att ett fenomenologiskt tillvägagångssätt betonar subjektivitet, beskrivning tolkning 
och medverkan (2009, s.109). Fenomenologin rymmer flera olika perspektiv och infallsvinklar men 
utgår ursprungligen från de två filosoferna Heidegger och Husserl. Det handlar om att fånga 
människans erfarenheter och "få en bild av tingen så som de upplevs" (2009, s.111). Descombe 
skriver:  

Fenomenologin intresserar sig i synnerhet för hur det sociala livet är konstruerat av dem som deltar i 
det, och här är två saker viktiga. För det första betraktar fenomenologin människor som kreativa 
uttolkare av händelser; människor förstår bokstavligen sin värld genom handlingar och tolkningar. Ur 
fenomenologins perspektiv lyder inte människor passivt en uppsättning sociala lagar. Inte heller 
glider de in i en extern social struktur eller blott svarar på sina inre fysiologiska drifter eller 
psykologiska dispositioner. De betraktas i stället som "agenter" som tolkar sina erfarenheter och 
aktivt skapar en ordning i sin tillvaro. (2009, s.112-113) 

Människor är alltså på sätt och vis en slags medskapare av verkligheten. Det sociala livet är, ur 
fenomenologisk synvinkel, inte något objektivt skiljt från människors tolkningar och upplevelser av 
det. Våra tolkningar och upplevelser är dessutom delade av andra, detta är en förutsättning för socialt 
liv och för att kommunikation och gemensamma handlingar faktiskt fungerar. Till skillnad från 
positivismen som menar att det existerar en universell verklighet så erkänner fenomenologin 
möjligheten av så kallade multipla verkligheter vars olika versioner var och en äger sin egen giltighet, 
även om versionerna kan skilja sig utifrån betraktande människogrupp, kultur, tid eller omständighet 
(2009, s.113). En fördel med fenomenologisk metod är att det är ett tillvägagångssätt som lämnar 
utrymme för komplexitet, för "de aspekter av erfarenheten som förefaller vara självmotsägande, 
irrationella eller till och med bisarra" (2009, s.215). Den fenomenologiska forskningen försöker inte 
tillrättalägga inkonsekventa eller krångliga aspekter utan istället inkludera dessa i sina beskrivningar. 
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Inom den fenomenologiska forskningen är det betydelsefullt att forskaren försöker "inta främlingens 
position" inför sitt material, eftersom hen själv upplever, tolkar och så tillvida formar den sociala värld 
som undersöks (2009, s.115-116). Svårigheten att distansera sig själv är en av den fenomenologiska 
metodens nackdelar (2009, s.121). 

 

Då jag närläst ledarspalterna har jag avsett identifiera olika aspekter – innehåll och formuleringar – i 
de olika texterna, som bidrar till att konstruera svensklärarens professionella identitet. Utifrån de 
aspekter som framträtt har jag uttolkat kategorier som vidare fått bilda rubriker i min redovisning av 
resultaten. Jag har, inom kategorierna, ämnat beskriva de spänningsfält och variationer som ryms inom 
varje kategori. 

3.3. Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att studien faktiskt undersöker det den har för avsikt att undersöka. Reliabilitet 
handlar om utfallet på resultaten. Om reliabiliteten är hög innebär det att någon upprepar 
undersökningen vid ett senare tillfälle så kommer resultaten att stämma med de resultat som 
framkommit vid denna undersökning. Det finns risker att min egen position, som lärarstudent delvis 
formad av min lärarutbildning och min tid, färgat min syn på innehåll och formuleringar i de 
ledarspalter jag undersökt, något som kan påverka reliabiliteten i de redovisade resultaten här nedan. 
Detsamma gäller de begränsningar som utgjorts av uppsatsens mycket snäva omfång. Ett vidare 
omfång, och mer tid till förfogande för genomförandet av undersökningen, hade bland annat inneburit 
en större möjlighet att belägga resultaten med fler exempel från ledartexterna och på så vis öka 
uppsatsens genomskinlighet. 

4. Resultat 

De övergripande tre rubriker som presenteras i resultatavsnitten nedan – 4.1. svenskläraruppdraget i 
relation till styrdokument och utbildningspolitik, 4.2. svenskläraruppdraget i relation till elevsyn och 
4.3. svenskläraruppdraget i relation till föreställningar om svenskämnet – kan betraktas uttrycka tre 
olika, men stundtals överlappande, kategorier som alla bidrar till att forma ett slags ramverk för 
svenskläraruppdraget och därmed svenskläraridentiteten. Styrdokument och politiska reformer reglerar 
svensklärararbetets utformning på både juridisk och organisatorisk nivå. Rent formellt är det 
naturligtvis denna kategori som styr och utformar svensklärarens uppdrag, det myndighetsutövande 
tjänstemannauppdrag som läraryrket är. Elevsyn påverkar svensklärarens tankar och beslut kring 
undervisningens syften, innehåll och form. Detta gäller också föreställningarna om svenskämnet. De 
perspektiv och värderingar som ledarspalterna uttrycker kring dessa tre kategorier rör sig över en 
tidsaxel, de uttrycker vad ämnet, uppdraget och yrkesrollen har varit i historien, är i nuet och kan bli i 
framtiden. Alla tre kategorierna påverkar rådande föreställning(ar) om svenskläraruppdraget och vad 
som utgör svensklärarens professionella identitet. 
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4.1. Svenskläraruppdraget i relation till 
styrdokument och utbildningspolitik  

4.1.1. 1971 

De avsnitt i 1971 års ledarspalter som berör läroplaner, skolreformer och rådande utbildningspolitik 
förhåller sig ofta negativt kritiska till dessa. I nummer 1 påpekas att nya moment tillkommit i 
svenskämnet i och med 1969 års läroplan för grundskolan men att både äldre verksamma och 
nyutexaminerade lärare saknar kunskaper i hur de ska undervisa i dessa nya moment. I så väl nummer 
2, 3, 4 och 6 kritiseras läroplanen för otydlighet. En otydlighet som man menar ger negativa effekter 
för undervisningen (nummer 2) men också ofrivilligt positiva effekter (nummer 4) vad gäller den nya 
sammanhållna gymnasieskolan. Eftersom lärarna på den nya gymnasieskolans tvååriga linjer 
undervisar ett så kallat "heterogent elevmaterial", elever med vitt skilda kunskapsbaser, så innebär 
otydligheten en större frihet och möjlighet att elevanpassa, menar man. I nummer 2 efterlyses 
styrdokument som "leder och stimulerar i stället för att skapa förvirring och modlöshet" Man önskar 
"klart formulerade undervisningsmål" och explicit formulerad "mening", det vill säga syfte. I nummer 
3, som behandlar undervisning för invandrare, menar ledarskribenten att det saknas beskrivningar i 
läroplanerna för den undervisning som behövs. I nummer 6 önskar man styrdokument som tar sin 
utgångspunkt i forskning och som utgör "läroplaner med vetttiga mål och klara och tydliga 
anvisningar".  

 

Ytterligare en aspekt i kritiken är den diskrepans som beskrivs mellan politisk retorik och de 
förutsättningar som råder i verkligheten. I nummer 1 är man ideologiskt positiv till "det nya 
skolväsendet", men kritisk mot just klyftan mellan de politiska visionerna och den faktiska 
arbetssituationen: "Och väl att märka att den opposition man känner inte bottnar i bristande förståelse 
för grundtankarna i det nya skolväsendet som de allra allra flesta lärare accepterar. Den bottnar istället 
i en förtvivlan över att möjligheterna att förverkliga dessa glider oss ur händerna och att svenskämnet 
sådant det handhas på högsta ort alltmer berövas sina möjligheter att fungera i sammanhanget". 
Ledarspalten i nummer 5 lägger fokus på den tvååriga gymnasieformen för yrkeslinjer, man menar att 
läroplanen lägger nivån alltför högt och inte är verklighetsanpassad i den meningen att ingen hänsyn 
tas till motivationsproblem med mera: "Läroplansbyggandet tycks lida av samma sjuka som det 
moderna samhällsbyggandet över huvud taget: att bygga för människor som mera existerar i teorin än i 
verklighetens värld". I nummer 1 kritiseras även svensklärarnas beteende i relation till nya läroplaner 
och utbildningspolitiska förändringar i allmänhet, de anklagas för passivitet och för tyst "martyrskap". 
Det fastslås att även om politiker har ett ansvar så har även svensklärarna det – att göra sin röst hörd 
och protestera. I nummer 5 uppmanas de svensklärare på gymnasiet "som finner och prövar ett 
uppslag, som ger möjlighet till effektiv och meningsfull svenskundervisning på de tvååriga 
gymnasielinjerna" att dela med sig av "de metodiska uppslagen". Sammantaget framträder bilden av 
en svensklärare som har ett uppdrag att genomföra men som tvingas genomföra detta uppdrag utan 
tillräckliga anvisningar från myndigheternas håll. Denna lärare borde dock protestera högre. 
Styrdokumenten borde vara tydligare och mer verklighetsanpassade. Och lärarna borde samarbeta 
sinsemellan och dela med sig av fungerande metodik. 
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4.1.2. 1981 

Svensklärarens ledarspalter 1981 fortsätter att på det stora inta en negativ kritisk hållning gentemot 
skolpolitik och läroplaner. Farhågor för ett oöverbryggbart avstånd mellan retorik och praktik kvarstår 
även om man erkänner potentiellt positiva aspekter i den nya läroplanen för grundskolan Lgr 80: 
"Kanske kan den nya läroplanen, Lgr 80, ge ett visst hopp genom sin klarare ansvarsfördelning mellan 
stadierna. Samtidigt är emellertid risken att effekten stannar på papperet även denna gång stor" 
(nummer 2). Vidare beskylls både den nya läroplanen för grundskolan och förslaget till ny läroplan för 
gymnasieskolan för att de "enständigt vägrar att ge era detaljerade förslag till hur en orienteringskurs i 
det litterära kulturarvet skulle se ut, vilka författare och vilka verk som kan vara lämpliga läsa" 
(nummer 5). I samma nummer beskylls lärarutbildningen för att inte tillhandahålla lärarna tillräckliga 
litteraturkunskaper. Skolans splittrade organisation beskrivs som ett problem, där både rådande 
stadieindelning och de två fackförbunden ses som hinder för samverkan (nummer 2). Nummer 3 
bemöter en proposition om timplaneförändring som innebär minskade undervisningstimmar i 
gymnasieskolan och ledarskribenten menar att förslaget inte tar hänsyn till olikheter mellan 
gymnasielinjer och mellan ämnen, samt att lärarens betydelse för elevernas utveckling misskänns. 
Ledarspalten i nummer 3 identifierar vidare en växande administration på bekostnad av "undervisare" 
som ett hot i skolans organisation. Man menar att man från politiskt håll undervärderar lärarnas 
betydelse och gärna sparar på dem, men ledarskribenten understryker lärarens betydelse och menar att 
både politiker och lärare själva behöver medvetandegöras om denna: 

 Vad man då blundar för är det faktum att det är hos den enskilde läraren som allt vilar. Det är hon 
eller han som i den direkta kontakten med individerna har möjligheten att lägga den stabila grunden 
till ett fungerande samhälle och se till att de himmelska drömmarna kommer åtminstone ett par 
tuppfjät närmare verkligheten. Läraren är viktig! Det är på tiden att alla – också vi själva – inser 
detta! 

I nummer 4 och nummer 5 riktas kritiken mot de skolreformer som genomfördes på 60- och 70-talet, 
vilka anses ha skett alltför snabbt, utan förankring och samklang med ett förvandlat samhälle. 
Myndigheterna anklagas vidare för att den pedagogiska forskningen inte kommer lärarna till del, vare 
sig genom lärarutbildning eller fortbildning (nummer 5 och nummer 6). Fortbildningen skulle med 
fördel vara "ämnesanknuten", menar ledarskribenten (nummer 6). Dessutom tillåts outbildade personer 
arbeta som lärare vilket anses ha försämrat elevernas resultat (nummer 4). Man efterfrågar vidare att 
myndigheterna bistod lärarna med "diagnostiska instrument" (nummer 4). Överlag är behovet av 
forskning ett återkommande tema i 1981 års utgivning. Man efterfrågar att forskningsresultat i högre 
utsträckning når skolans lärare, att dessa ska påverka läromedlens utformning och man betonar 
behovet av framtida forskning. I nummer 4 efterfrågar ledarskribenten pedagogisk forskning som 
intresserar sig "lika mycket för detaljer som för den stora helheten". I nummer 6 gläds ledarskribenten 
åt de politiska beslut som fastslagit att det i budgetåret 1982/83 ska satsas på "fortbildning och 
vidareutbildning av skolväsendets personal med sikte på att främja skolutvecklingen" men samtidigt 
fruktar man att resurserna ska ätas upp genom konkurrensen mellan olika intressenter. I nummer 4 
diskuteras lärarens professionella status och jämförs med läkaryrkets. Här belastas lärarutbildningen 
för att konstruera en onödig motsättning mellan pedagogik och metodik och dessutom sakna tillräcklig 
vetenskaplig förankring, och myndigheterna för att under 60- och 70-talets reformer inte ha lyssnat 
tillräckligt på lärarna själva. Lärarna saknar en nödvändig självrespekt och yrkesstolthet menar man, 
något som man anser att nödvändiga ämneskunskaper och vetenskapligt baserad pedagogik och 
metodik skulle åstadkomma. 
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4.1.3. 1991 

Nummer 1 handlar om en ny kursplan i svenska för komvux (som ej remissbehandlats av 
svensklärarföreningen). Ledarskribenten tar upp såväl positiva som negativa aspekter i innehåll, 
struktur och formuleringar. Litteratursyn och elevsyn anses till viss del fungera väl medan uppräkning 
av ämnesmål och huvudmoment anses alltför otydligt formulerade: "Försöken att skapa variation och 
progression i formuleringarna är aktningsvärda, men resultatens möjlighet att hjälpa lärarna att förstå 
vad de skall göra i de olika etapperna kan verkligen ifrågasättas". Vidare är man kritisk mot att 
kursplanen inte betonar enheten och spekulerar i om detta handlar om att förbereda för ett framtida 
kursrelaterat betygssystem. Nummer 2 handlar om svensklärarnas arbetssituation och frågan om i 
timmar reglerad eller inte reglerad undervisningsskyldighet (USP). Man känner sig sviken från 
myndighetshåll och jämför med modersmålslärarna i de nordiska grannländerna vars arbetssituation 
anses mer fördelaktig. Nummer 3 tar sin utgångspunkt i en proposition om en ny gymnasieskola och är 
oerhört kritisk till de nedskärningar i undervisningstimmar i svenska som föreslagits i propositionen. 
Vidare är man, liksom under tidigare årtionden, kritisk mot klyftan mellan politisk retorik och faktiska 
förutsättningarna i skolans verksamhet. Tiden för undervisningsskyldigheten är en fråga som 
återkommer (nummer 2, 3, 4 och 5). Man menar, i nummer 3, att en konskvens av 
gymnasiepropositionen, som bland annat skulle medföra nedskärningar i svenskämnet, kommer bli 
stora framtida problem på universitet och högskolor. I nummer 4 behandlas frågan om 
undervisningsskyldigheten i relation till svensklärarnas orimligt höga arbetsbörda i jämförelse med 
andra ämneslärares. Ledarskribenten menar att svenskläraren inte har möjlighet att göra "ett fullgott 
arbete" och inte heller "genomföra nya pedagogiska idéer". Man åberopar rättvisa och demokrati och 
uttrycker önskemål om stöd från fackförbundens sida och förnyade avtal som innebär färre 
undervisningstimmar eller mindre elevgrupper. Återigen lyfter man diskrepansen mellan politiskt 
språk och den verkliga arbetssituationen. Nummer 5 tar avstamp i dåvarande skolministerns ändrade 
direktiv i utredningen om ändring i grundskolans läroplan. Ledarskribentens kommentarer till den 
aktuella skolpolitiken är både cyniskt ifrågasättande och försiktigt hoppfulla, skribenten efterlyser en 
förstärkt svenskundervisning genom utökad undervisningstid, mindre elevgrupper och vidare 
förbättrade arbetsförhållanden vad gäller undervisningsskyldighet kopplad till elevantal. 

4.1.4. 2001 

I nummer 1, som tar avstamp i Nobelprisfestligheterna, berörs vare sig läroplaner eller 
utbildningspolitik mer än indirekt i en kommentar om överlastade svensklärare och åsikten att 
svenskämnet borde få större utrymme i skolan. Nummer 2 kommenterar ett förslag, om ämnesbetyg 
istället för kursbetyg, som kommit från en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet. 
Ledarskribenten är positiv till förslaget och menar att promemorian kan ses som "ett led i en 
kunskapsprocess där man försöker förena de praktiska erfarenheterna från fältet med den nya 
kunskapssyn som nittiotalets skolreformer bygger på". Vidare uttrycker ledarskribenten kritik mot att 
lärarna inte fått tillräcklig fortbildning i det nya målrelaterade betygssystemet. Dessutom menar man 
att det kursutformade gymnasiet medfört en fragmentisering som understöds av betygssystemet. 
Betygssystemet anklagas för att detaljstyra. Ledarskribenten lyfter ut ett citat ur promemorian som 
handlar om att lärande bör ses som utveckling av kompetenser, och som framhåller 
"kvalitetsbedömning" i kontrast till "mätning". Man berömmer den ideologi som förslaget grundas på 
men påpekar skillnaden mellan retorik och verklighet:  

I ord har det senaste årtiondets skolreformer främjat en liknande ämnessyn, men i det verkliga livet 
har svenskundervisningen knappast utvecklats på något avgörande sätt. [...] Kursgymnasiets 
organisatoriska kaos, den ökade arbetsbördan och den ibland systematiska undermineringen av 



16 

ämneskänslan och yrkesidentiteten har samverkat till att sätta den traditionelle ämnesläraren på 
undantag. 

Ledarskribenten varnar för att svensklärarkåren riskerar att förlora både språkligt kunnande och 
engagemang för skönlitteratur till följd av alla skolreformer. I nummer 3, som utgår från temat 
bedömning, är styrdokument och utbildningspolitik frånvarande, med undantag för ett kortfattat 
konstaterande att svenska skolan saknar ett examenssystem eller en examensuppgift som avgörande 
påverkar hur eleverna bedöms och att nationella provet enbart är en del av lärarens sammantagna 
bedömningsunderlag. Nummer 4 har temat ungdomskultur och nämner inte styrdokument eller 
utbildningspolitik med ett ord. I nummer 5 konstateras att skolan kanske har såväl strukturella som 
ekonomiska problem men att lärarna arbetar ansvarsfullt och engagerat. Ledarskribenten refererar till 
en debatt som uppstått som reaktion på att Skolverket beslutat sluta att publicera "enskilda, betygsatta 
elevarbeten i de nationella proven". Beslutet kommer leda till att lärarna kommer sakna 
bedömningsstöd och Skolverket motiverar detta med att kursmål och kvalitetskriterier skall vara 
tillräcklig ledning i bedömningsarbetet och att prov i allmänhet fått överdriven betydelse vid 
betygssättningen. Ledarskribenten efterlyser en kompetenshöjande diskussion om vad som utgör 
kvalitet hos texter, en diskussion som skulle stärka lärarnas tilltro till sin egen bedömningsförmåga.  
Samtidigt framhålls att lärarna är i behov av stöd, inte minst för att elevernas utbildning ska kunna 
vara likvärdig. Hon efterfrågar mer debatt och mer forskning. Hon konstaterar också att skolan inte 
behöver "fler prov, fler betygstillfällen eller mer styrning uppifrån". 

4.1.5. 2011 

Nummer 1 handlar om ungdomslitteratur och berör överhuvudtaget inte skolpolitik eller 
styrdokument. Nummer 2 däremot behandlar den nya skollagen och de nya läroplanerna för 
grundskolan och gymnasieskolan. Ledarskribenten beskriver upplägget och är positiv vad gäller 
styrdokumentens tilltal, som är riktat till läraren – detta kan leda till förenklad planering, menar man. 
Vidare gläds man över den litteratursyn som uttrycks. Emellertid är ledarskribenten kritisk mot "en 
diskrepans mellan ämnets syfte och kunskapskraven, där de senare är betydligt mer instrumentellt 
hållna." men framhåller att lärares interna diskussioner och gemensamma tolkningar är lösningen. 
Vidare kommenteras att en ny lärarutbildning är i antågande. Ledarspalten i nummer 3 handlar om det 
svenska språket i världen. Styrdokumenten nämns inte men däremot möjligheten för svensklärare att 
undervisa i svenska som andraspråk på utländska universitet. Nummer 4 är en mycket personligt 
hållen ledare där ledarskribenten delar med sig av sina lärarambitioner. Utbildningspolitik och 
styrdokument omnämns inte även om skribenten positivt beskriver den organisation där just hon 
arbetar i som "lyhörd". 

4.1.6. Sammanfattning 

I de ovan redovisade ledarspalter som publicerades under 70-, 80-, och 90-talen framträder i allmänhet 
en negativt kritisk hållning gentemot den förda utbildningspolitiken och styrdokumenten. 
Utbildningspolitik och styrdokument ges stort innehållsligt utrymme i ledarspalterna och 
ledarskribenternas formuleringar uttrycker återkommande missnöje över vissa aspekter – så som 
bristfällig lärarutbildning, avsaknad av vetenskaplig förankring i lärarnas arbete och möjligheter till 
nödvändig fortbildning och samarbete, och en frustrerande diskrepans mellan politisk retorik och de 
omständigheter och förutsättningar som läraren har att möta i praktiken. Tonen är ibland uppgiven och 
arg och framtiden beskrivs i termer av katastrof och problem. I de ledarspalter som publicerats efter 
millennieskiftet, i början av 00- och 10-talet ges utbildningspolitik och styrdokument mindre utrymme 
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och man kan ana en tendens till en i allmänhet positivare inställning även om kritik också 
förekommer. 

4.2. Svenskläraruppdraget i relation till elevsyn  

4.2.1. 1971 

I 1971 års ledarspalter beskrivs eleven i allmänhet som ett offer för en skola som uppstått ur en 
haltande skolpolitik som dessutom förbigår skolans kompensatoriska möjligheter. I nummer 1 fastslås 
att svensklärarna är "skyldiga våra elever att säga ifrån" eftersom eleverna tillbringar en stor del av sin 
livstid med sin lärare: "Under hans händer passerar årskull efter årskull av individer som tillbringat 
timme efter timme av sitt liv i hans sällskap. Har inte den enskilde individen rätt till största möjliga 
utbyte av den tid han offrar på det umgänget?". I nummer 2 konstateras att medan lärarna inväntar 
förbättrad politisk styrning av svenskundervisningen så passerar generationer av elever genom det 
bristande skolsystemet: "Under tiden hinner åtskilliga tusental elever treva sig igenom grundskolans 
svenska". I nummer tre beskrivs hur "missförhållandena" går ut både över både "invandrarelever" och 
andra elever och i nummer 6 konstateras att skolan sviker de elever som har sämst förutsättningar:  

Alla torde dock kunna enas om att den enskilda individen har rätt att få största möjliga utbyte i fråga 
om både färdighetsutveckling och kunskapsförvärvande av den tid han tillbringar i skolbänken. [...] 
Största möjliga utbyte borde i så fall innebära bl a en färdighetsutveckling, som inte bara gör det 
bästa möjliga av de förutsättningar individen i fråga har utan också övervinner de brister i 
förutsättningar som orsakas t ex av socialt handikapp. Först då har man visat att det ligger allvar i 
jämlikhetstankarna. Vägen till detta mål heter naturligtvis individualisering.  

Nummer 5 handlar om de nya elevgrupper som tillkommit i och med den nya tvååriga yrkesinriktade 
gymnasieskolan. Ledarskribenten anser att dessa elever med orätt tvingas anpassa sig till läroplaner, 
läromedel och krav som inte är avpassade för dem och att de, till skillnad från eleverna på övriga 
linjer, saknar motivation och medför problem med arbetsro i klassrummet. 

4.2.2. 1981 

Liksom i ledarspalterna 1971 så beskrivs eleven i 1981 års ledarspalter som ett offer, utsatt för en 
skola formad av en bristfällig skolpolitik. I nummer 1 tecknas en dystopisk framtida samhällsbild där 
människor saknar språk till följd av skolans utformning:  

Språk och tanke hänger nära samman; tanke och handling likaså. Det är lätt att föreställa sig ett 
samhälle, där människor inte längre kan tänka logiskt, inte längre vet vad de egentligen säger, inte 
längre riktigt vet vad de gör. De har förlorat orden. Vi är väl inte redan där? Det är dags att vi utan 
våldsamma tacklingar till höger och vänster allvarligt funderar över vad som kan göras. 

I nummer 2 påpekas att kunskapsskillnader elever emellan växer systematiskt under skolgången och 
att skolan skapar "sociala handikapp" när elever inte lär sig stava, skriva eller läsa ordentligt. I 
nummer 3 beskrivs eleven utifrån sitt behov av läraren, både vad gäller kunskapsutveckling och 
utveckling på ett mer personligt plan: "några väl valda ord från lärarens sida kan ge eleverna kraft att 
lyfta sig över hindren och få dem att inse sina resurser och upptäcka nya perspektiv" och "Man måste i 
sammanhanget också komma ihåg att läraren ofta betyder mycket för eleven också på det personliga 
planet". Eleverna är centrala för det framtida samhället men det är läraren som genom sitt arbete 
lägger grunderna till detta samhälle. Ledarskribenten räknar upp diverse potentiella hotbilder; 
arbetslöshet och video- och tv-våld utmålas hota eleverna och familjen betraktas som en otillräcklig 
instans vad gäller att erbjuda "identifikationsmöjligheter". Här blir läraren en räddare, både för eleven 
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personligen och för "hela vårt demokratiska systems bestånd". I nummer 4 jämförs läraryrket med 
läkaryrket och eleverna med patienter. Lärarens uppgift är snarlik läkarens menar man, men istället för 
att bota patienters diagnostiserade åkommor ska läraren rätta till elevernas "brister av olika slag i läs- 
och skrivförmågan, svårigheter att formulera meningar eller att resonera logiskt och sammanhängande, 
rädsla för att framträda och svårigheter att yttra sig muntligt etc, etc". Dock beskrivs att skolpolitiken 
och samhällsutvecklingen inte respekterat lärares professionalitet, utbildning och ämneskunskaper 
vilket har lett till att elever lämnar skolan som "funktionella analfabeter". I nummer 5 beskrivs en 
skola där eleverna revolterar, en skola med "klassrumsanarki", eftersom skolan inte lyckats möta 
"elevernas behov" i det nya samhället. Här är man ideologiskt överens med myndigheternas officiella 
synsätt – som förespråkar elevernas behov som en given utgångspunkt – men ledarskribenten menar 
att tolkningen av vad detta i praktiken innebär kan vara vansklig eftersom elever själva inte alltid vet 
vad de behöver:  

Det recept som i sinom tid gavs – utgå från elevernas behov – var naturligtvis på sitt sätt alldeles 
riktigt. Men om det tolkas för snävt leder det oss fel. Skolan skall naturligtvis – något annat kan inte 
komma ifråga – tillgodose människors behov. Men behov kan vara så olika. De kan vara kända och 
okända, medvetna och omedvetna. 

Ledarskribenten fastslår att "en av skolans viktigaste uppgifter är att vidga gränserna för den värld där 
eleven lever", att "Det kan man göra genom att i positiv mening söka skapa behov" och att skolan 
dessutom bör ålägga vissa kunskapskrav på eleverna som medborgare oavsett vad eleverna själva 
tycker om det. I nummer 5 uttrycks också perspektivet att det är önskvärt att överföra ett nationellt 
kulturarv till eleverna. 

4.2.3. 1991 

I nummer 1, som behandlar en ny kursplan för komvux, rör elevsynen specifikt vuxna elever vilket är 
ovanligt i Svensklärarens ledarspalter. Här tycks ledarskribenten dela den nya kursplanens elevsyn 
som man menar betonar aktivitet, kreativitet och individuellt ansvar. I nummer 2 framhålls elevers rätt 
till att få hjälp och inspiration från sin svensklärare. Denna ledare tar också upp elevernas möjligheter 
att "ta hjälp av varandra", genom processinriktat skrivande, men understryker lärarens betydelse också 
vid ett sådant arbetssätt. I nummer 3, vars tema är en skarp kritik mot Göran Perssons 
gymnasieproposition, utmålas eleverna återigen som offer för skolpolitiken. De kommer gå miste om 
individualiserad undervisning, menar man. Särskilt drabbade, enligt ledarskribenten, blir "elever med 
språkproblem" och "de elever som inte får något studiestöd hemma" det vill säga "arbetarbarn och 
tjänstemannabarn". I nummer 5 önskar ledarskribenten att svensklärarna inte ska behöva arbeta med 
alltför heterogena elevgrupper, närmare bestämt blandade elevgrupper från både praktiska linjer och 
teoretiska linjer i gymnasiet. En sådan blandning skulle försvåra en individualiserad undervisning, 
menar man. 

4.2.4. 2001 

I nummer 1 betonas pedagogens roll för elevens utveckling. Ledarskribenten hänvisar till Ellen Key 
och skriver om "elevernas mänskliga växt" som utbildningsmål. Svenskämnet ges särskild tyngd i 
relation till andra ämnen och bär ansvaret för "elevernas väg till språket och litteraturen", menar man. 
Pedagogen, det vill säga läraren, bör vara elevernas "mentor och vägledare i en skola som betonar 
personlig utveckling, insikt och bildning och där språket och litteraturen blir verktyg för att förstå 
världen och även påverka den". I nummer 2 är eleven inte särskilt synlig utöver en kommentar om 
"betygsstress" som ses som en konsekvens av det rådande betygssystemet. I nummer 3, som handlar 
om bedömning, är eleven synlig som ansvarig för att ge sin lärare bra bedömningsunderlag: "Det 
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måste vara en del av elevens ansvar att se till att läraren som bedömare faktiskt har tillgång till ett bra 
underlag för sin bedömning". Nummer 4 har temat ungdomskultur och diskuterar ungdomar som 
säregna och onåbara – för vuxna i allmänhet och för föräldrar eller lärare som söker både förståelse 
och välvillig kontroll. Vi vill "föra en dialog med dem i syfte att påverka och fostra dem" hävdar 
ledarskribenten. Det konstateras att ungdomens frågor är eviga och ledarskribenten ger exempel på en 
dikt som han brukar använda i sin egen undervisning som utgångspunkt för samtal om livssyn och 
värderingar. Elevsynen är således, implicit, att elever bör vara aktiva deltagare i klassrummet och att 
svenskläraren ska ta tillvara elevernas tankar och känslor i undervisningen. Man fastslår att 
"ungdomen vill inte ha den vuxna generationens förklaringar, den vill själv söka sig fram till ett svar, 
den vill skriva sina egna lärodikter". Återigen tecknas bilden att eleverna tillhör framtiden: "de har 
många stordåd framför sig". I nummer 5 framhålls att lärarna vill elevernas bästa och vill "göra så 'rätt' 
som möjligt för sina elever" apropå likvärdig och rättvis betygsättning. 

4.2.5. 2011 

Nummer 1 handlar om den litterära genren ungdomslitteratur. Svensklärare behöver vara uppdaterade 
och inlästa på ungdomslitteratur, menar man, för att kunna göra genomtänkta val av litteratur till sina 
elever. Och för att få inblick i tonårstillvaron, det vill säga kunna se världen ur elevernas perspektiv. 
Nummer 2 som har den nya skollagen och de nya läroplanerna som ämne citerar formuleringar ur 
dessa. Formuleringar som handlar om att eleverna genom undervisningen ska ges möjligheten att nå 
särskilda insikter genom skönlitteratur, och genom skönlitteratur utveckla vissa förmågor som handlar 
om förståelse både av det egna jaget och av omvärlden. Nummer 4 uttrycker ledarskribentens 
personliga hållning till eleverna och deras plats i svenskämnet. Hon liknar sitt mentorskap på 
gymnasiet vid "ett föräldraskap i miniatyr":  

I första årskursen behövs mycket omsorg och trygghet, vägledning och gemensam planering. I tvåan 
behövs mycket stöttning, uppmuntran, tjat, ja mer planering och i trean slutligen har man gjort vad 
man kunnat och bara finns tillgänglig och förhoppningsvis är eleverna då flygfärdiga och vill bryta 
sig loss från skolans vuxna. 

Eleverna ska ges färdigheter för att klara sig såväl muntligt som skriftligt i samhället, kunna klara sig 
på högskola och universitet om de vill studera där och de ska "vilja 'lustläsa' hela livet", menar 
ledarskribenten. De ska också, genom undervisningen i litteratur, få allt starkare självförtroende i sina 
egna analyser. Skribenten anser att en bra lärare måste "älska människor" och "känna med elever och 
för elever" och förespråkar dessutom varierade arbetssätt för både lärarens och elevernas skull. 

4.2.6. Sammanfattning 

Formuleringar och innehåll som förmedlar elevsyn är genomgående närvarande i ledarspalterna från 
1970- till 2010-tal. Svensklärarens ledarskribenter understryker upprepat att skolan och framförallt 
svenskämnet har i uppdrag att i så hög grad som möjligt kompensera för skillnader i elevernas 
socioekonomiska bakgrund och förutsättningar. Eleverna beskrivs både som individer med personliga 
rättigheter (och ibland skyldigheter så som 1981 och 2001) och som framtida medborgare vars 
utveckling är helt avgörande för ett framtida demokratiskt samhälle. I de studerade ledarspalterna från 
1971, 1981 och 1991 tecknas bilden av elever som blir offer för ett illa organiserat skolsystem. 
Elevernas behov är centrala i många ledarspalter men hur dessa behov beskrivs skiftar över tiden. 
Ståndpunkten att skolsystemet och undervisningen ska anpassas till eleverna återfinns i samtliga 
studerade årgångar men utifrån olika perspektiv. Upprepat beskrivs nödvändigheten av en 
individualiserad undervisning, vilket enligt Svenskläraren tycks vara en kärnpunkt i 
(svensk)läraruppdraget – som ibland förhindras av olika skäl så som elevantal, klassammansättning, 
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tung arbetsbelastning eller brister i läromedel och i styrdokument osv. Lärarens betydelse för elevens 
utveckling framhålls genomgående från 1971 till 2011, och de synsätt på elevutveckling som 
dominerar innefattar både ett personligt identitetsnära perspektiv och en mer kunskapsbetonad syn på 
elevutveckling. Just svenskämnets och svensklärarnas betydelse för elevernas identitetsutveckling är 
ett återkommande tema, en identitetsutveckling som kopplas till svenskämnets båda delar – språk och 
skönlitteratur. Eleven ska genom skolan förvärva vissa kunskaper och färdigheter men också växa och 
utvecklas som människa. Möjligen kan man utläsa en med tiden ökande tendens till en elevsyn som 
utgår alltmer från elevernas livsvärld i den bemärkelsen att ungdomskultur och ungdomslitteratur ges 
en given plats i svenskundervisningen så som den konstrueras i Svensklärarens ledarspalter. Elevernas 
egna tankar, känslor och livsvärldar ges självklar plats i beskrivningen av undervisningen 2001 och 
2011 medan fokus i tidigare års ledarspalter mer betonar elevernas rätt till färdighetsträning och 
kunskapsinförlivande, t.ex. rätten att ta del av kulturarvet. I likhet med det innehåll som redovisats 
under rubrik 4.1. – Svenskläraruppdraget i relation till styrdokument och utbildningspolitik – så kan 
man uttolka att de politiskt inriktade och delvis uppgivna formuleringarna avtar i 2000-talets studerade 
ledarspalter 2001 och 2011. 

4.3. Svenskläraruppdraget i relation till 
föreställningar om svenskämnet 

4.3.1. 1971 

1971 års ledarspalter beskriver svenskämnet som ett viktigt men splittrat ämne med stor demokratisk 
potential. I nummer 1 och 2 påtalas att nya moment tillkommit men att svenskämnets alla delar saknar 
en plats i en tydlig helhet:  

Genom sin komplexitet är svenskämnet otvivelaktigt skolans svåraste undervisningsämne. Det 
rymmer en oändlig mängd moment och delmoment och fler läggs till med varje ny läroplan. T o m 
för de bästa, de skickligaste svensklärarna kan det vara svårt att eller omöjligt att se hur alla bitar ska 
passas in i det stora ämnessammanhanget, vad som bör göras med de olika momenten och framförallt 
vad sysslandet med de olika momenten ska leda. (nr 2)  

Både i nummer 2 och 4 läggs ansvaret för denna påtalade brist på helhet hos läroplanen. I nummer 2 
står att "De erfarna lärarna kan kanske klara sig genom att de genom åren har skapat sig en bild av vad 
svenskämnet bör innebära. Men de frågar sig samtidigt hur väl den bilden stämmer med läroplanens 
intentioner och känner förvirring. För yngre lärare kan förvirringen te sig total", och i nummer 4 att 
"Vad som fortfarande fattas är emellertid den helhetssyn på svenskan, som måste till för att man skall 
veta vad man vill med ämnet. [...] Vad man söker är en gemensam nämnare att samla svenskämnets 
alla till synes disparata moment kring". Ledaren i nummer 3 beskriver hur nyligen invandrade elever 
och svenskfödda elever har olika behov av svenskundervisningen och att svensklärarna i den vanliga 
svenskundervisningen saknar adekvata kunskaper för att möta de invandrade elevernas behov. 
Dessutom kritiseras att samtliga elever placeras i samma undervisningsgrupper, att detta sker på alla 
elevers bekostnad. Ledaren i nummer 5 framhåller svenskämnets klassutjämnande potential, 
ledarskribenten menar att "svenskämnet skulle kunna bli ett verksamt medel att bygga över klyftorna i 
samhället, i första hand de klyftor som beror på språkligt handikapp". Den demokratiska potentialen i 
svenskämnet beskrivs alltså bestå i att det är ett ämne som kan utjämna klasskillnader. Dock är det ett 
mångfacetterat ämne, som i sin nuvarande form saknar helhet, en plats i ett större sammanhang och 
tydliga mål. Svensklärarnas uppdrag är följaktligen att skapa en helhet i ett variationsrikt ämne och att 
genom svenskundervisningen bidra till ett mer demokratiskt samhälle. 
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4.3.2. 1981 

Ledaren i nummer 1 tar avstamp i en studie som kartlagt behov och önskemål av 
svenskundervisningen i relation till högskolestudier. Centralt är studenternas språk och skrivförmåga 
som bedömts vara bristfälliga. Ledarskribenten lägger ansvaret på svenskundervisningen i grundskola 
och gymnasium och en i samhället rådande "antiintellektualism" som medför ett kunskapsförakt också 
i skolans värld. Skriftspråket utmålas hotat av talspråket och mellan raderna tycks ledarskribenten 
mena att en mer kommunikativ språksyn misstolkats på bekostnad av skrivfärdighetsträning. Man 
konstaterar att: 

Skola och undervisning måste innebära utveckling, inte stillastående och accepterande av det som 
redan finns. Skola och undervisning måste innebära personlighetsutveckling. Skola måste innebära 
kunskapsutveckling. Men till utvecklingen hör också en utveckling av förmågan att på skilda sätt i 
ord ge uttryck för vad personligheten rymmer av erfarenheter, åsikter, uppfattningar och kunskaper. 

Nummer 2 kritiserar att skolan snarare förstärker än motarbetar de olika förutsättningar eleverna har 
hemifrån eller rent biologiskt. Receptet är enligt ledarskribenten samverkan och här lyfts 
Svensklärarföreningen och Svenskläraren fram som ett möjliggörande forum för svensklärare att 
samverka över stadierna och öka enhetligheten i det svenska skolsystemet. I nummer 3 fastställs att 
svenskämnet och svenskläraren har en särskild betydelse vad gäller både elevens identitetsutveckling 
och i förlängningen den demokratiska samhällsutvecklingen. Litteraturen betraktas inrymma en 
förebildlig potential, ledaren betonar att "Förmodligen är svenskläraren med sitt förråd 
identifikationsmöjligheter inom litteraturen den allra viktigaste personen i sammanhanget". Även 
språkets betydelse understryks, och det är svenskläraren som har rollen att förmedla detta språk – 
"angeläget att vi svensklärare talar klartext: Vi behövs! Varje timme behövs! I det egna språket börjar 
och slutar allt! Språket är allt!". I nummer 4 lyfts svensklärarens uppdrag i att ge eleverna 
färdighetsträning i läsning, skrivning, tal och logiskt tänkande. I nummer 5 lyfts förmedlingen av ett 
nationellt kulturarv fram och hänsyftar litteraturdelen av svenskämnet, det handlar om att ge eleverna 
tillgång till en etablerad litterär tradition. Nummer 6 lyfter fram uppbyggandet av elevernas 
läsförmåga som "Viktigast av allt i skolans verksamhet". Därefter "förmågan att verbalisera sig i tal 
och skrift". Ledarskribenten menar att "Allt annat är närmast att betrakta som påbyggnad eller perifert 
utanverk – till nytta och glädje, dock ägnat att ytterligare befästa och fördjupa förmågan att läsa, tala 
och skriva, viktigt i sitt rätta sammanhang, farligt då det användes fel eller missbrukas".    

4.3.3. 1991 

I nummer 1, som handlar om komvux nya kursplan i svenska, är man både positiv och negativ till den 
ämnessyn som man menar att kursplanen förmedlar. Ledarskribenten fruktar ämnessplittring, att 
ämnet blir alltför uppdelat i moment, att enheten i ämnet ska gå förlorad och påpekar också att 
massmedierna nästan helt saknas i innehållet. Men är positiv till att litteraturen ses som både 
kunskapsförmedlare och kunskapsobjekt. I nummer 2 särskiljer man svenskämnet från andra ämnen i 
det att man menar att svensklärarnas arbetsbörda är större, bland annat på grund av bearbetningen av 
omfångsrika elevtexter och det engagemang och den individualisering som krävs vid processinriktat 
skrivande. Vidare påpekas att svensklärarna behöver sätta dubbla betyg.1 I nummer 2 nämns 
svenskämnets förmedling av kulturarv och språkfärdighet i tal och skrift, något som kräver upprepad 
övning: "färdighet efter färdighet måste erövras". I nummer 4 är det återigen svensklärarnas 
arbetsbörda som är temat. Vad gäller synen på svenskämnet så ska eleverna genom det ges "maximal 

                                                        
1 Fram till slutet av 1990-talet gavs eleverna två betyg i svenska, ett i svenska språket och ett i 

litteraturkunskap. 



22 

möjlighet att utveckla sitt språk, sitt intellekt, sin arbetskapacitet och sin personlighet" och just 
svenskämnets betydelse understryks samtidigt som man konstaterar att eleverna inte kan få vad de har 
rätt till vilket får följder både för eleverna och det framtida samhället. I nummer 5 fastslås återigen hur 
centralt svenskämnet är, både för andra ämnen och för elevernas personlighetsutveckling och 
intellektuella utveckling:  

Vi svensklärare vet hur centralt vårt ämne är och hur stor betydelse elevernas förmåga att läsa, skriva 
och tala har för deras möjligheter att förstå och tillgodogöra sig kunskapsstoffet i andra ämnen. Ett 
rikt och väl fungerande språk måste man ha, om man ska kunna bearbeta problem, utveckla tankar 
och formulera sina kunskaper och erfarenheter. För många gymnasister är svenska dessutom det enda 
kreativa ämnet. Vad utvecklingen av individens kreativa förmåga betyder för utvecklingen av 
personligheten och hela intellektet är idag ett väl känt faktum.  

Vidare understryks svenskämnets betydelse för tillägnelsen av främmande språk. 

4.3.4. 2001 

I nummer 1 framhålls svenskämnets vikt i jämförelse med andra ämnen, att det har en särställning 
eftersom dess ämnesinnehåll – språk och litteratur – är så betydelsefullt. Svensklärarens värde 
framhålls, som "pedagog, mentor och människa". Inte minst i relation till skolans kompensatoriska 
uppdrag för "den som inte har så mycket i sin egen ryggsäck". Ledarskribenten påpekar att föreningen 
vill "främja synen på svenskämnet som helhet: språket och litteraturen som hävstång för den 
mänskliga växten". I nummer 2 refereras till en syn på svenskämnet som man försökt konkretisera i 
andra delar av tidskriften i tidigare nummer:  

Vi har framhållit vikten av helhetstänkande både när det gäller färdighetsmomenten och ämnets 
traditionella kunskapsområden. Vi har också betonat det individuella språkutvecklingsperspektivet 
och den socialt och kulturellt förankrade bildningstanken. Till grund för dessa accentueringar ligger 
ett synsätt som innebär att man ser lärande och kunskapande som en språklig och kontextberoende 
process. 

Nummer 3 handlar om bedömning och här lyfts återigen ämnets helhet fram: "Arbetet med språk och 
litteratur genom skoltiden kan inte och ska inte delas upp i moment som betas av ett i sänder".  Istället 
betonas elevens process, en progressiv utveckling i dennes "förmåga att uttrycka sig själv, läsa, lyssna, 
förstå och reflektera som ska bedömas som en helhet och efter förtjänst" och vilket endast läraren kan 
göra, menar man. I nummer 4, som är ett temanummer om ungdomskultur, ger ledarspalten uttryck för 
att svenskämnets undervisning, genom litteratur och språk, bör ge utrymme för samtal och texter om 
existentiella frågor, värderingar och moral. I nummer 5 betonas ett lärarnas ansvar för språkutveckling, 
men inte bara i svenskämnet utan i alla ämnen. Nummer 5 diskuterar skolan mer övergripande utan att 
nämna just svenskämnet, och tar bland annat avstamp i en föreläsning för lärare där läraren bland 
annat beskrivs som en inspiratör.       

4.3.5. 2011 

I nummer 1, som har temat ungdomslitteratur, understryker ledarskribenten vikten av samtal kring 
existentiella frågor. Att använda ungdomslitteratur i svenskundervisningen tas för självklart och det 
framhålls att en viktig del av lärararbetet består i att få eleverna att hitta fram till nya litterära genrer. 
Ledarskribenten skriver att "Ofta blir det fantasy eller deckare – ett viktigt arbete är för oss lärare att 
vidga deras genreval". Nummer 2, som framförallt behandlar de nya läroplanerna, kommenteras den 
nya grundskoleläroplanens fokus på berättartekniska aspekter redan i grundskolans åk 1-3, till vilket 
man är positiv. Vidare understryker ledarskribenten betydelsen av "djupare förståelse och inlevelse i 
litteraturen". Nummer 3 handlar om svenska språket i världen och innehåller några formuleringar som 
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kan relateras till svenskämnet men som kanske framförallt syftar på språk i allmänhet, att 
skönlitteratur kan vara en nyckel till främmande språk och att språkkunskaper är en ingång till 
kulturell förståelse – "Den som kan svenska kan förstå mer om hur det är att leva i Sverige". I nummer 
4, där ledarskribenten reflekterar över sitt 20 år långa svensklärarliv, lyfts tre mål fram som viktiga för 
svenskämnet – att ge muntliga och skriftliga färdigheter för samhällslivet, att förbereda för högre 
studier samt ge eleverna ett livslångt lustfyllt förhållande till skönlitteratur. 

4.3.6. Sammanfattning 

Ett återkommande innehåll relaterat till föreställningar om svenskämnet i Svensklärarens ledarspalter 
är just svenskämnets och svensklärarens särskilda betydelse, både för samhällsnödvändiga kunskaper 
och färdigheter och för elevernas personliga utveckling. En aspekt av svenskämnet som omnämns 
upprepade gånger är ämnets demokratiska möjligheter som kompensatorisk kraft mot elevernas skilda 
förutsättningar. Svenskämnets innehåll – språk och litteratur – kopplas samman med både identitet och 
demokrati och tillskrivs stor betydelse både i ett individperspektiv och i ett samhällsperspektiv. 
Svenskämnet ges en slags särställning både i relation till andra skolämnen och vad gäller elevernas 
utveckling. Just svensklärarnas undervisningsuppgifter beskrivs som mer arbetskrävande än andra 
lärares, och svenskämnet tillskrivs betydelse också för elevernas möjligheter i andra ämnen såsom 
främmande språk. Ytterligare ett återkommande innehåll, i alla studerade årgångar utom den allra 
senaste, är en konstant rädsla för en splittring inom ämnet, en momentuppdelning som 
ledarskribenterna menar hotar en helhetssyn på svenskämnet. Dock framkommer det inte tydligt hur 
undervisningen idealt bör gå till för att helheten ska bevaras. 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur svensklärarens professionella identitet och 
uppdrag formulerats och eventuellt förändrats i ledarspalten i Svensklärarföreningens egen 
medlemstidskrift Svenskläraren. I avsnitten här nedan diskuteras kortfattat valet av metod och därefter 
resultaten i relation till de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som presenterats ovan 
i bakgrundsavsnitten. 

5.1. Metoddiskussion  
Min metod, att utifrån en fenomenologisk ansats närläsa och kategorisera och beskriva innehåll och 
formuleringar i utvalda ledarspalter i Svenskläraren, har inneburit att jag i min redogörelse av de 
studerade texterna har försökt inkludera och redovisa de variationer, komplexiteter, motsättningar och 
överlappningar som texterna inrymmer. En fördelaktig ansats så tillvida att de valda ledarspalterna 
uppvisat en mängd perspektiv på svenskämnet, svenskläraruppdraget och svenskläraridentiteten. En 
svaghet i den fenomenologiska ansatsen är forskarens potentiella oförmåga att distansera sig inför sitt 
material och att forskarens tolkning därmed bidrar till att forma den sociala värld som hen avser 
undersöka. I ifrågavarande studie kan kritiken bland annat riktas mot de utifrån min läsning utformade 
kategorierna och mot urvalet i det redovisade resultatet. Allt innehåll i de studerade ledarspalterna har 
inte kunnat inkluderas, i den läsande och skrivande processen har jag med vägledning av uppsatsens 
övergripande syfte och valda frågeställningar tvingats välja bort aspekter och formuleringar. 
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5.2. Ett identitetskonstituerande forum: 
frustration, föreskrifter och inspiration 

Liedman menar att de viktigaste utmärkande dragen för en framgångsrik profession är makt och 
inflytande (2011, s.47). I de studerade ledarspalterna i Svenskläraren 1971, 1981 och 1991 ägnas en 
betydande del av innehållet åt att kritisera så väl utbildningspolitik som styrdokument. Både 
lärarutbildning och skolans organisatoriska villkor beskrivs ofta i termer av brist. Bilden som 
framträder är att (svensk)lärarna, i perioder, saknar både inflytande och makt över de politiska beslut, 
styrdokument och arbetsvillkor som fastställer ramarna för deras professionsutövning. Av de fyra drag 
som Granström och Colnerud lyfter fram som utmärkande för professionella yrkesutövare – 
systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig autonomi och egenkontrollerad yrkesetik – är det framförallt 
ett drag som kan knytas till Svensklärarens ledarspalters visionära konstruktion av 
svenskläraridentiteten, nämligen systematisk teori. I de studerade ledarspalterna från 70-, 80-, och 90-
talen upprepas önskemålet om forskning och en starkare forskningsanknytning i skolverksamheten, 
genom både förändrad lärarutbildning och verksamhetsförankrad fortbildning. Vidare uttrycks 
önskemål om kollegialt samarbete, även om ordet metodik, som förekommer 1971, försvinner med 
tiden. Detta är en språklig förändring som för övrigt bekräftar Molloys beskrivning av utvecklingen i 
den pedagogiska diskursen – att metodiken byts ut mot didaktiken. Den beskrivna diskrepansen mellan 
politikisk retorik, läroplaner och den faktiska skolverkligheten kan också betraktas som en efterfrågan 
av ett gemensamt språk och gemensamma teorier som sammanlänkar styrdokumenten och 
lärarpraktiken. Vad gäller auktoritet, en av samhället utfärdad auktorisation, så är det inget som 
omnämns i de studerade ledarspalterna även om frågan om lärarlegitimation drivits av bland annat 
lärarnas fackförbund under den studerade perioden. När det kommer till yrkesmässig autonomi kan 
man utläsa flera sinsemellan motsägelsefulla ståndpunkter i de studerade ledarspalterna. Å ena sidan 
önskar man, 1971, 1981 och 1991, tydligare mål och mer styrning genom läroplaner och diagnostiska 
prov. Å andra sidan uttrycks en känsla av att man politiskt gått över huvudet på lärarna vad gäller 
professionella beslut för undervisningen – i och med att skolan omorganiserats på sätt som hindrar 
lärarna från att möta elevernas behov, som i fallet med det tvååriga gymnasiets yrkeslinjer. Behovet av 
en egenkontrollerad yrkesetik är inget som alls omnämns i ledarspalterna. 

 

Vad gäller de kategorier som lärare själva identifierat som centrala för sin professionalitet, i Colneruds 
och Granströms studie – personliga egenskaper, personligt buren kompetens, intresse för läraryrket 
och gemensamt buren kompetens – så återfinns personliga egenskaper bland annat i ledarspalter 2001 
och 2011. 2001 omnämns lärarens roll som inspiratör och 2011 framhålls betydelsen av att läraren 
älskar människor. Rhöse menade att alla lärare har en visionär bild av "Läraren" som utmanas i det 
komplexa verkliga arbetet. Även Svenskläraren förmedlar stundtals uttryckliga visioner om hur 
svensklärarna idealt bör agera. I ett nummer 1971 beskylls svensklärarna för att inta ett passivt 
martyrskap – de borde vara mer aktiva och högljudda i den politiska debatten, menar man. I ett 
nummer 1981 anklagas lärarna för att sakna självrespekt och yrkesstolthet, vilket därmed implicit 
beskrivs som önskvärda läraregenskaper. Sammanfattningsvis kan Svensklärarens ledarspalter 
betraktas konstruera en svenskläraridentitet som delvis knyter an till professionsforskningens 
definition av professionell yrkesidentitet och delvis till lärarnas egendefinierade syn på vad som utgör 
lärarens professionalitet. Något som möjligen kan anses bekräfta Colneruds och Granströms åsikt att 
läraryrket befinner sig i en professionaliseringsprocess.  
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I inledningen refererade jag till ett citat av Martinson som efterfrågade studier i hur ämnesföreningar 
producerar och förmedlar yrkesidentitet, koder, dygder och ideal (2010, s.74-75). En slutsats utifrån 
föreliggande studie är att ledarspalterna i en ämnesförenings medlemsskrift kan betraktas som ett 
forum för produktion och förmedling av just koder, dygder och ideal som bidrar till att konstruera 
yrkesidentitet. När det gäller svenskläraridentiteten utgörs dessa koder, dygder och ideal bland annat 
av föreställningar om och konstruktioner av yrkesuppdraget i relation till styrdokument, elever och 
ämnesuppfattning. De skiftningar och variationer som dessa förmedlade föreställningar inrymmer 
innebär att det kanske är mer följdriktigt att tala om flera samtidigt existerande svenskläraridentiteter. 
Ibland beskriver Svensklärarens ledarspalter en frustrerad skara svensklärare som tvingas forma en 
yrkesidentitet utan tillräckligt stöd och styrning från styrdokument och skolpolitik. Ibland innehåller 
ledarspalterna mer föreskrivande formuleringar, som när svensklärarna uppmanas att ta ton politiskt 
eller att dela med sig av sina arbetsmetoder. Ibland tycks ledarskribenterna mer vara ute efter att 
inspirera, som då de skriver om möjligheterna att undervisa svenska utomlands eller om betydelsen av 
ungdomskultur. Svenskläraruppdraget, både i praktik och såsom det beskrivs i ledarspalterna, tycks 
vara alltför komplext och innehållsrikt för att enkelt kunna sammanfattas. 

5.3. Tidigare forskning och framtida 
Mitt resultat bekräftar i viss utsträckning de slutsatser som presenterats av tidigare forskning. Sparrlöv 
konstaterade att ämnesföreningars tidskrifter, så som Svenskläraren, har en identitetsskapande och 
sammanhållande funktion och att de utgör ett forum för ämnesideologisk argumentation (2010, s.53). 
Min undersökning bekräftar att Svensklärarens ledarspalt kan betraktas som ett forum för 
konstruktioner av svenskämnet, svenskläraruppdraget och svenskläraridentiteten. Sjögren kom i sin 
avhandling fram till att det fanns systematiserade diskrepanser i det svenska utbildningssystemet, 
mellan myndigheternas intentioner och den praktiska verkligheten på högskolor, gymnasieskolor och 
grundskolor (2012, s.142-143). I Svenskläraren uttrycker ledarskribenterna återkommande frustration 
just över avståndet mellan politisk retorik och faktisk skolverklighet. Lärarnas överlastade 
arbetssituation beskrivs som ett hot mot svenskämnet och svensklärarnas möjligheter att utföra sitt 
uppdrag. Man efterlyser en starkare koppling och samstämmighet mellan relevant forskning och 
lärarverksamhet både via lärarutbildning och via fortbildning. I ledarspalterna publicerade 2001 och 
2011 är styrdokument och utbildningspolitik emellertid anmärkningsvärt frånvarande vilket möjligen 
skulle kunna tolkas som att dessa bättre överensstämmer med föreningens föreställningar om hur 
ramarna för svenskläraruppdraget bör konstrueras.  

 

Rhöse underströk att det är omsorgen om eleverna och deras lärande som utgör essensen i lärararbetet 
och läraridentiteten (2003, s.213). Detta styrks av mitt resultat då en elevsyn som betonar 
elevanpassning och elevernas behov genomgående återfunnits i en eller annan form i ledarspalternas 
innehåll. Gustafson menade att läraridentiter formas både i motstånd mot och i anpassning till 
skolreformer och förändringar (2010, s.21) – en tes som styrks av att ledarspalterna är både kritiska 
och stundtals positiva till den förda utbildningspolitiken. Martinsson konstaterade att 
Svensklärarföreningen gått från att vara en tung remissinstans till att inta en mer marginell roll. 
Möjligen kan det med tiden allt mindre politiskt inriktade innehållet i Svensklärarens ledarspalter 
anses spegla Martinssons konstaterande. Å andra sidan är Svensklärarföreningens nya kanal i sociala 
medier – deras facebookgrupp – ett i högsta grad levande forum där nästan tiotusen svensklärare, 
studenter och andra intresserade, dagligen diskuterar didaktiska frågor och delar undervisningsmaterial 
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med varandra. Detta forums betydelse för Svensklärarföreningen roll, och för pågående konstruktioner 
och förhandlingar av svenskämnet och svenskläraridentiteten är relevanta frågor att undersöka i 
framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

6. Referenser 

6.1. Primärkällor 
Att bygga hur på lösan sand. (1971:4). Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-4.  

Boglind, A. (2011:2). Förändring - kanske till det bättre. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 5. 

Den torftiga rikedomen. (1971: 6). Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-4. 

Garme, B. (2001:1). Lägg krutet på språket. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 2.  

Garme, B. (2001:3). Att döma allt efter dess grad och dess art Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 2. 

Garme, B. (2001:5). Svart eller vitt?. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 2. 

Har hälsan tigit still?. (1971:1). Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. Stockholm. 
S. 3-4. 

Högström, Å. (1981:1). Tanke, ord och handling Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 3-4. 

Högström, Å. (1981:2). Över stadierna. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-4. 

Högström, Å. (1981:3). Snålblåst i trumpet. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-5. 

Högström, Å. (1981:4). Yrke eller sysselsättning?. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 3-4. 

Högström, Å. (1981:5). Fädernas skuggor. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-4. 

Högström, Å. (1981:6). Fortbildning - vidareutbildning. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 3-4. 

Löwbeer, A. (2011:1). Ung läsning - en himmelsvid genre. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 5. 

Magnér, K. (2011:4). Att hålla ett lärarskap vid liv. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 5. 

Nettervik, I. (1991:2). Svensklärarna som Grottekvarnens slavar. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 2-4.  

Nettervik, I. (1991:3). Gymnasiepropositionen - ett knivhugg i ryggen. Svenskläraren: medlemsblad 
för Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 2-3. 



28 

Nettervik, I. (1991:4). Svensklärarnas undervisningsskyldighet är ingen lokal angelägenhet. 
Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 2-3. 

Nettervik, I. (1991:5). Med en förstärkt svenskundervisning kan vi få 'världens bästa skola'. 
Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 2-4. 

Renberg, B. (2001:2). Helheten till heders. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 2. 

Renberg, B. (2001:4). Hercules i vår tid. Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 2-3 

Roste, F. (2011:3) Svenska - ett litet världsspråk. Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 5. 

Seglande skepp utan styre. (1971:2). Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-4. 

Svedner, P-O. (1991:1). Ny kursplan för komvux måste läsas med förnuft. Svenskläraren: 
medlemsblad för Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 2-4.  

Svenska på gymnasieskolans yrkeslinjer. (1971:5). Svenskläraren: medlemsblad för 
Svensklärarföreningen. Stockholm. S. 3-4. 

Svenskläraren och invandraren. (1971:3). Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen. 
Stockholm. S. 3-4. 

6.2. Sekundärkällor 
Björck, S. [u.å.]. Svensklärarföreningen. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svensklärarföreningen (Hämtad 2015-11-23). 
Colnerud, G. & Granström, K. (2013). Respekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och yrkesetik. 3., rev. och 

uppdaterade uppl. Stockholm: Liber. 
Dahl, K. (1999). Från färdighetsträning till språkutveckling. I Thavenius, J. (red.), Svenskämnets historia (s. 35-

89). Lund: Studentlitteratur.  
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Lund: Studentlitteratur. 
Gustafson, N. (2010). Lärare i en ny tid: om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. Diss. 

Umeå : Umeå universitet. 
Hallström, J., Martinsson, B-G. & Sjöberg, M. (2012). Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och 

arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala: Föreningen för 
svensk undervisningshistoria. 

Jörgel-Löfström, C. (2012). Det första halvseklet: några nedslag. I Skar, G. & Tengberg, M. (red.). Svenskämnet 
i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012 (s. 36-52). Stockholm: 
Svensklärarföreningen. 

Linné, A. (2010) Lärarutbildning i historisk belysning. Lärarnas historia. Tillgänglig från: 
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4rarutbildningen%20i%20
historisk%20belysning_0.pdf (Hämtad 2015-12-31). 

Liedman, S-E. (2011). Hets!: en bok om skolan. Stockholm: Bonnier. 
Lundgren, U. P. (2010) Skolans huvudmannaskap och styrning. Lärarnas historia. Tillgänglig från: 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Skolans%20huvudmannaskap%20oc
h%20styrning_0.pdf (Hämtad 2016-01-01). 

Lundgren, U. P. (2011) Läroplaner - bakgrund och introduktion. I Lärarens handbok: läroplaner, skollag, 
yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (s. 7-11). 9. uppl. (2011). Lund: Studentlitteratur,. 



29 

Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. 2., [aktualiserade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Martinsson, B-G. (2012a). Svensklärarföreningens strategier för utbildningspolitisk påverkan 1960-2000. I Skar, 

G. & Tengberg, M. (red.). Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012 (s. 
16-35). Stockholm: Svensklärarföreningen. 

Martinsson, B-G. (2012b). Svensklärarföreningens strategier och argumentation för svenskämnets innehåll och 
plats i utbildning och samhälle 1960-2000. I Hallström, J., Martinsson, B-G. & Sjöberg, M. Att hävda och 
vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 
1960-2010 (s. 32-79). Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria. 

Molloy, G. (2007). Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Palo, A. (2013). Svenskläraren som vision och konstruktion. Diss. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2013.



 

Renberg, B. & Friberg, I. (2015). Svensklärarens påverkan och praktik: på spaning efter konsten att undervisa. 
1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Rhöse, E. (2003). Läraridentitet och lärararbete: fem livsberättelser. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 
2003. 

Sjögren, S. (2012). Att säga tulipanaros-: svensklärares arbete och lärarutbildningens relevans för arbetet som 
svensklärare sett ur ett professionsperspektiv. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola 

Skar, G. & Tengberg, M. (red.) (2012). Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-
2012. Stockholm: Svensklärarföreningen. 

Sparrlöf, E-K. 2010. Inte bara hävda ett revir: En undersökning av den ämnesideologiska argumentationen i 
Modersmålslärarnas förening/Svensklärarföreningens skrifter 1960-2000. Magisteruppsats. Linköpings 
universitet. 

Svensklärarföreningens hemsida. Info om Svensklärarföeningen. 
http://www.svensklararforeningen.se/viewNavMenu.do?menuID=15 (Hämtad 2015-11-23). 

Svedner, P. O. (1999). Svenskämnet & svenskundervisningen. 2. [dvs 1.] uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
Teleman, U. (1991). Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning. 1. uppl. Solna: Almqvist & 

Wiksell. 
Thavenius, J. (1981). Modersmål och fadersarv: svenskämnets traditioner i historien och nuet. 1. uppl. Järfälla: 

Symposion. 
Thavenius, J. (red.) (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. 
Thavenius, J. & Malmgren, G. (red.) (1991). Svenskämnet i förvandling: historiska perspektiv - aktuella 

utmaningar. Lund: Studentlitteratur. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



1 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  


