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Abstract  
This study deals with the new curriculum GY11 in Swedish and Swedish as a second 
language, the first course at “Swedish Gymnasium”. The subject is the status and aims of 
teaching literature and its contents. Eva Hultin’s thesis (2006) Samtalsgenrer i 

gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie about Swedish and 
Swedish as a second language in the curriculum before (Lpo94) this new one serves as a 
frame of my study. I use her concepts of the old curriculum in order to find out whether these 
are present in the new one or not. To do so I use a qualitative, thematic and textanalytic 
method. Since there is not much research done on Swedish as a second language as a subject 
in school I use some of the most common theories about second language acqustion to make 
my study scientifically relevant and to link my discussion with the readers preunderstanding 
of it. This study was initiated by my hypothesis, the new Gymnasium as a part of right-wing 
politician ideas of different education for different purposeses and its reflections in the new 
curriculums of the subject Swedish. My results show that Swedish as a second language first 
and foremost is about basic skills in Swedish and not so much about interculture and bringing 
the students experiences forward for discussions in the classroom when dealing with 
literature. Or to use Eva Hultins concepts; the formerly known ideal of Swedish as a second 
language as a democratic and life skills-developing subject has been replacded by a 
skillorientated concept more to be compared to what students at practical programmes at 
Swedish Gymnasium traditionally do whereas Swedish still is about cultivation and making 
students prepared for democratic skills in life outside school. The study of the new 
curriculums in Swedish compared to Eva Hultins analysis of the older ones also leads to the 
conclusion that the new gymnasium to greater extent than before means two separated ways 
of handling literatur teaching Swedish as a second language and Swedish.  
 
Keywords: Swedish as a second language, Swedish, Steg 1, Eva Hultin, ämneskonceptioner, 
textanalysis, GY11, qualitative method, the new curriculum, second language acquisition 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och ansatser 

”Flumskola” och ”Ordning och reda” är slagord vi känner till från alliansens skoldebatter 

inför valet 2006. Retorikens vågor slog höga kring skolan i dess dåvarande form. Det 

kostsamma individuella programmet - ”hjälpklassen för elever med behov av grundläggande 

läs-, skriv- och räkneinlärning” - särskilt när det gäller elever med annat modersmål än 

svenska, avhopp från framförallt gymnasiets yrkesprogram på grund av för teoretiskt inriktade 

studier, skolans oförmåga att leverera elever redo att möta arbetsmarknadens och 

högskolornas krav bland annat på grund av för dålig svenska var några av de motargument 

som restes inför en omdaning av skolan, det som sedermera kom att kallas GY11. 

    Så vad gjorde man då? Gymnasiet delades upp på ett teoretiskt och ett yrkesinriktat, två 

spår med specialiseringar på bekostnad av gemensamma kärnämnen. Ämnesplanerna, alltså 

de styrdokument som ramar in lärares undervisning på gymnasiet, skrevs om och gavs en 

tydligare struktur och konkretiserat innehåll. För nu gällde det att skärpa kraven på 

svenskkunskaperna och skapa bättre förutsättningar för lärare att sätta betyg på samma 

innehåll, kort och gott öka likvärdigheten i utbildningarnas kvalitet genom tydligare 

ämnesplaner.1  

   Tomas Englund har skrivit om just detta i artikeln ”Utbildningspolitisk monopolism – nya 

utmaningar för läroplansteorin”. Här tar han upp olika faser i utbildningspolitiska och 

läroplanssammanhang från 80-talet till våra dagar och sammanfattar förändringarna som en 

övergång från skolan som demokrati- och jämlikhetsfostrande ”medborgar- och 

jämlikhetsinstrument” där alla gavs samma utbildningschanser oavsett social bakgrund till ett 

numera ”organisatoriskt differentierat system med tydliga återvändsgränder”. Med andra ord 

ett öppnande för olika utbildningsvägar och ett godkännande av att inte alla går vidare till 

högskolan, vilket man kan se redan i uppdelningen av gymnasiets yrkes- och 

högskoleföreberedande program. Englund konstaterar också en övergång från relativiserad 

kunskapssyn till tydligare mål- och kunskapskrav och som naturlig följd därav; mätbarhet. 

Med relativiserad menar han den då ”dominerande traditionens individuella och psykologiska 

synsätt … som ser pedagogiska företeelser och fenomen som socialt och kulturellt inbäddade 

och utsatta för kamp om innebörder”2  

                                                 
1 Lundahl, Lisbeth (2008) Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform 
2 Englund, Thomas (2011) ”Utbildningspolitisk monopolism – nya utmaningar för lkäroplansteorin” Vad räknas 

som kunskap. Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber s.23-35 
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   Liksom Englund anser jag att det är viktigt att blottlägga dessa processers innebörd och 

undersöka vilka värden och konsekvenser som dessa förändringar medför i till exempel 

statliga styrdokument. Det är en av anledningarna till att jag har valt att titta på statliga 

styrdokument för svenska och svenska som andraspråk eftersom jag anser att de kan 

representera och spegla dessa så kallade förändringar. 

   Det som fångade mitt intresse är en formulering i kommentarmaterialet för SVA, steg 1: 

”Litteraturläsningen i ämnet svenska som andraspråk relateras inte främst till 

litteraturhistoriska studier utan ses i första hand som redskap för språkinlärning och träning av 

den analytiska förmågan.” Borta är alltså det tidigare kravet på läsning av litteratur från olika 

tider och kulturer. Utan att gå in på fler konkreta förändringar i såväl ämnesplaner, läroplaner 

och bedömningsanvisningarna till Nationella provet kan jag bara konstatera att litteraturens 

betydelse som dialogiskt instrument och identitetsbygge i SVA verkar ha tonats ned till 

förmån för grammatiska och språkanalytiska värderingar med Gy11, eller med Englunds ord; 

”snävare kunskapsmål” och ”mätbarhet”.  

   Forskning på svenskämnet genom tiderna visar att just litteraturstudiernas vara och icke-

vara i skolan ofta får tjäna som slagträ i den politiska debatten. Av den anledningen har jag 

valt att avgränsa min studie till att omfatta endast skönlitteraturen inom skolämnet svenska3. 

Oavsett vilken syn man har på kunskap som lärare är litteratur alltid det som förs på tal. Att 

den är ett obligatorium i ämnet svenska är det ju ingen som dividerar om. Men om syftet är ta 

del av gemensamt kulturarv, vara föredömliga exempel för hur texter kan disponeras eller 

utveckla identiteten är omstritt på såväl nationell som lokal nivå i lärares arbete. Likaså har 

synen på val av litteratur skiftat; ska elevernas behov och förkunskaper eller läraren, i 

egenskap av litteraturexpert, styra? Pedagogikprofessor Jan Thavenius konstaterar att det 

traditionellt funnits en skiljelinje mellan form och grammatik å ena sidan och innehåll och 

litteraturstudier å andra sidan.4  

   Emma Karlsson uppmärksammar detta med sin C-uppsats Svenskämnets svarta får. En 

studie om grammatikens plats i svenskämnet (2011) hur grammatikens intåg i ämnesplanerna 

kan tolkas som regeringens önskan om kontroll över bristande svenskkunskaper. 

Litteraturläsning är svårare att mäta och bara av den anledningen hävdar hon ett argument till 

                                                 
3 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppet litteratur och menar då alla sorters texter med 
estetiskt syfte, till skillnad från sakprosa var främsta mål är att påverka och informera. Denna distinktion har jag 
hämtat från ämnesplanerna i de båda svenskämnena. Skillnaden är också mottagaren. ”Litteratur” riktas enligt 
dessa styrdokument inåt och är till för lärande och reflektion, utveckla, organisera och få överblick över sina 
kunskaper och tankar. ”Brukprosa” riktas som nämnts utåt.  
4 Thavenius, Jan (1981): Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner i historien och nuet. Stockholm: 
Symposion Bokförlag. 
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varför det tidigare litteraturhistoriska målet i SVA 1 plockats bort och berett mer plats åt det 

språksystematiska innehållet. Oavsett hur det i min kommande studie visar sig förhålla sig 

med den saken finns alltså starka skäl att anta nya ideal påkallat nya behov, eller som 

professor i pedagogik Bernt Gustavsson formulerar det i den statliga rapporten inför 

kursplanerna år 2007: ”När nya behov uppstår och frågor som tidigare mött ett svalt intresse 

blir alltmer aktuella, så kommer traditioner som under lång tid legat i träda i den historiska 

utvecklingen att återvända”5.   

   Eva Hultin har i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning 

som de tre ämneskonceptionerna undersökt hur uppfattningar som historiskt har omgärdat 

svenskämnet i kursplaner och lärares sätt att se på litteraturens plats i undervisningen även 

finns i ”dagens”, det vill säga under Lpo94: s tid. Hon talar om svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska som färdighetsämne och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne och konstaterar att kursplanerna i såväl svenska som svenska 

som andraspråk har stöd i alla tre ämneskonceptioner. Svenska som andraspråk utmärker sig 

däremot i att inte omfatta det andra färdighetsidealet utan snarare omfamna det 

demokratibetonade erfarenhetsidealet. Hon konstaterar också att de två svenskämnenas 

kursplaner uppvisar stora likheter, att de bara skiljer sig på två tre punkter.  

   Det är här jag plockar upp stafettpinnen. Det första målet med min studie är att undersöka 

om de tre dominerande svenskämneskonceptionerna överlevt GY11 i de statliga 

styrdokumenten för årskurs ett. Detta av avgränsningsskäl samt att det är den 

gymnasiegemensamma kurs som kvarstår efter inrättandet av ett yrkes- och 

högskoleförberedande gymnasium. Det andra målet är att undersöka skillnaden mellan 

svenska och svenska som andraspråk. Ty i ett sammanhang där enligt Englund den tidigare 

jämlikhetstanken vikt undan för en differentierad skola finns det skäl för misstanken att de två 

svenskämnena som officiellt tidigare sagts vara likvärdiga, numera också getts diametralt 

olika innehåll. Kan det kanske vara så att den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen 

koncentreras till svenska som modersmål och att den färdighetspedagogiska 

ämneskonceptionen koncentrerats till svenska som andraspråk? På vardagssvenska: Är 

grammatik och fokus på form med rätt eller fel förpassat till elever med annat modersmål än 

svenska och personlighets- och demokratiutvecklande litteraturstudier mer ett ämne för 

modersmålseleverna? Detta är frågor väl värda att undersöka med tanke på att om dessa SVA-

                                                 
5 Gustavsson, Bernt (2004) Vetandet, kunnandet och klokheten. Tre former av kunskap och hur dessa framträder 

i gymnasieskolans kursplaner. Örebro: Skolverket, s. 6. 
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elever inte är utrustade med samma skrift- och läsfärdighet riskerar de att hamna på efterkälke 

såväl i samhälle som i fortsatta studier.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet med min uppsats är att undersöka framställningen av litteraturens plats, syfte och 

innehåll i ämnesplanerna och tillhörande kommentarmaterial i svenska och svenska som 

andraspråk 1. Delmålet är att finna likheter och skillnader mellan dessa statliga styrdokument.  

   Som ram och generator av innehållsliga kategorier, som jag senare använder mig av i 

analysdelen, utgår jag från tidigare forskning som har bedrivits om ämnets traditioner, 

sammanfattat av Eva Hultin i avhandlingen Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning som de tre ämneskonceptionerna: Svenska som färdighetsämne, 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Min förhoppning, tillika ansats, är att får svar på frågan om GY11 innebär ett avbrott 

från det erfarenhetspedagogiska arvet som haft ett starkt fäste sedan 70-talet till stora delar i 

SV och nästan uteslutande i SVA. Min frågeställning är följande: 

• Kan SV och SVA 1 tolkas till förmån för några av ämneskonceptionerna och hur 

skiljer de sig åt beträffande dessa?  

 

1.3 Disposition 

Arbetet är upplagt med en kort introduktion till de selektiva traditioner som varit förhärskande 

inom svenskämnet de senaste 150 åren, detta under rubriken ”Olika svenskämnen”. Som 

kompletterande ram har jag valt att presentera ett antal litteraturvetenskapliga teorier under 

”Litteraturens vad, hur och varför”. Därefter följer ett avsnitt med forskning på ämnet svenska 

som andraspråk. Anledningen till det är att SVA liksom SV genomsyras av en ämnestradition 

som också varit förhärskande såväl på lokal nivå i lärarnas arbete ute i skolorna liksom på 

lärarhögskolorna i utbildandet av blivande pedagoger. Studier av detta slaget är befogat med 

tanke på att just ämneshistorisk forskning om ämneskonceptioner på svenska som modersmål 

finns men att motsvarande om dessa så kallat ”selektiva traditioner” saknas i SVA, för att 

citera Eva Hultin6.  

   Syftet med det teoretiska ramverket är etablerandet av innehållsliga kategorier som jag 

återkommer till senare i min tematiska analys och därmed min önskan om att samordna min 

och den eventuelle läsarens tolkningshorisont. Ämnesplanerna och tillhörande 

                                                 
6 Hultin, (2006) Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning – läroplansteoretiska och 

ämneskonceptionella utgångspunkter. Örebro: Örebro universitet, s. 61 
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kommentarmaterial ges ett eget avsnitt för att skapa en förståelse för styrdokumentens 

rubriker som senare tas upp i analysdelen. I fjärde kapitlet finns själva analysdelen i vilken jag 

närstuderar ämnesplaner och tillhörande kommentarmaterial ur ett textanalytiskt, tematiskt 

perspektiv. Därefter tar det ämneskonceptionella perspektivet vid, vilket hänger ihop med 

studiens syfte att ansluta till Eva Hultins forskning på svenskkursplanerna för Lpo94. Till sist 

följer en diskussion av vad det egentligen är ämnesplanerna uttrycker när det gäller svenska 

som modersmål och svenska som andraspråk steg 1 och hur dessa skiljer sig åt med fokus på 

skönlitteraturens plats, syfte och innehåll. 

 

2. TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Olika svenskämnen  

Svenskämnets didaktik i ett historiskt perspektiv är ett välutforskat område. Eva Hultin 

konstaterar i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. 

Läroplansteoretiska och ämneskonceptionella utgångspunkter att synen på litteraturens syfte 

inom ämnet svenska på gymnasiet har skiftat med historiens gång, beroende på politiskt 

klimat och sociala processer i samhället: ”Det yttersta maktcentrat för denna kamp är staten 

men det är också en uttolkningskamp som förs på alla nivåer”7. Hultin syftar på oss lärare som 

medverkande i idéhistoriska kontexter, färgade som vi är av vår samtid, klass, generation och 

personliga övertygelser. 

    Som Anne Heith i Texter-medier-kontexter konstaterar har svenskämnet varit flitigt 

debatterad sedan dess inrättande som eget skolämne i mitten av 1800-talet. Hon nämner 

liksom Thavenius att den största striden traditionellt stått kring grammatik och litteraturens 

förhållande till varandra. Denna tudelning speglades även innan -95 i uppdelningen av 

svenskan i två betygsgrundande ämnen; en språkdel och en litteraturdel.8  De ibland 

oförenliga ämnestraditionerna kvarstår på universitetsnivå och samarbete över 

fakultetsgränserna förekommer sällan, något som Göran Linde uppmärksammar i Det ska ni 

veta. En introduktion till läroplansteori.9 Vidare beskriver han hur matematikens, moderna 

språkens och de naturorienterade ämnenas tradition av starkare inramning ageras ut på ett mer 

samsynt sätt än vad historia, samhälle och svenska någonsin har gjorts av lärarkåren.  

   Det tycks som att det alltid har varit svårt att fånga svenskämnets kärna, viket delvis säkert 

kan förklaras med dess ursprung i olika skolformer: Innan enhetsskolans införande på 50-talet 

                                                 
7 Hultin, s. 48 
8 Heith, Annie (2006). Texter-medier-kontexter. Introduktion till textanalys i svenskundervisningen på 

grundskolan och i gymnasiet. Lund: Studentlitteratur, s. 18 
9 Linde, Göran (2000). Det ska ni veta. En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur 
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med det högre läroverket, allmänna folkskolan samt flick- och yrkesskolor gjorde man helt 

enkelt på olika sätt för att ämnet tjänade så olika syften. Men vad hände efter att systemet 

parallella skolformer helt upplöstes? Har det varit ”en skola för alla”, med till exempel samma 

utbildningsmål i svenska? På det svarar bland andra Gun Malmgren med avhandlingen 

Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur att någon samsyn inte har varit 

förhanden. Hon uppmärksammar också ett spår som löper som en rak linje i svenskämnet 

genom tiderna: Litteratur som bildningsmedel för en kulturelit med tyngden på förmedling av 

ett traditionellt litteraturarv och ett lägre ansett färdighetsmål för arbetare - två aspekter av 

litteraturens syfte fördelat mellan teoretiska linjer och yrkesinriktade10. 

   Heith tar också upp en annan tradition inom svenskämnet, nämligen dess nationsenanade 

karaktär. Med läroverksreformen 1905 hade slutligen latinskolan gått i graven och med den 

dess syn på svenskan som ett filologiskt ämne för samhällets utvalda präster, lärde och högre 

klasser. Bildning för folket var nu den nya parollen och här handlade det om ett förvaltande av 

en gemensam kulturell identitet. Föredömliga verk valdes ut för att i möjligast mån 

kvalitetssäkra den numera läsande arbetarklassen. Det enande kittet i en tid av splittring var 

alltså de kanoniska verk som så att säga fångade en slags uppfattad landssjäl.11 

   Andra arbeten jag har läst inför denna studie på ämnet ämneskonceptioner i svenska är Lotta 

Bergmans avhandling Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av svenskundervisningen i 

fyra gymnasieklasser vars resultat visar på en med tiden alltmer formaliserad 

färdighetsträning, det vill säga teknikträning i fokus istället för kommunikation och ett 

nedtonande av litteraturens betydelse för gemensamma klassrumssamtal.  

   Härifrån drar jag en parallell till de nedslående resultat som framkommit i internationella 

studier av grundskolelevers läsförmåga, till exempel PIRLS (Progress in Reading Literacy 

Study): Klassrumsarbetet i Sverige har de senaste 15 åren inte varit lika inriktat på arbete med 

skönlitteratur och när eleverna väl läser sker det som individuella projekt, med andra ord tyst 

läsning med instuderingsfrågor. Forskarna i det här projektet slår fast att framgångsrik läsning 

beror på graden av interaktion, ”en gemensam tolkning och reflexion, som bidrar inte bara till 

att utveckla upplevelsen av den enskilda texten utan också kan göra det möjligt för elever att 

utveckla nya lässtrategier”. Därmed har också dagens elever fått allt svårare för djupläsning, 

det vill säga förmågan att ”läsa mellan raderna”, menar de.12 Men Ann-Louise Hacksell och 

                                                 
10 Malmgren, Gun (1992). Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska 

och kultur. Lund: Lunds universitet 
11 Heith, s. 17. 
12 Haugsten, Toura. ”Läs- och språkutveckling och lärar- och undervisningsfaktorers betydelse för elevers 
lärande. Vad säger forskning?” Skolverket: Föreläsning måndag den 2 april 
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Lisa Åkessons konstaterar ändå i sin C-uppsats Skönlitteraturens utveckling inom 

svenskämnet. En studie av grundskolans kursplaner (2008) att kursplanerna Lpo94 faktiskt 

ger stöd för en undervisning med litteratur som kommunikationsmedel, för att knyta an till 

resonemanget om PIRLS-studierna.  

   Ett arbete som har liknande upplägg som mitt är Kristina Nerman och Malena Perssons Ett 

splittrat ämne – Konceptioner av svenskämnet i grundskolans styrdokument och lokala 

kursplaner. De undersöker olika uttryck för svenskämneskonceptioner i styrdokumenten samt 

i femton lokala kursplaner för grundskolans senare år i ämnet svenska och konstaterar en stor 

splittring i ämnessyn och att skolornas uttolkningar av de nationella dokumenten skiljer sig åt 

väldigt mycket. Men till skillnad från deras uppsats undersöker jag GY11. Min strävan är 

även att finna ämneskonceptioner i svenska som andraspråk och att förhålla mig kritisk till de 

skillnader jag kommer att finna mellan de båda styrdokumenten. Jag tycker mig heller inte i 

deras uppsats se en kritisk läsning, snarare ett återgivande av det material som framkommer i 

intervjuer kring styrdokumenten och läsning av desamma. 

   Didaktikprofessor Jan Thavenius har gett ut många böcker som om litteraturundervisningen 

i ett historiskt perspektiv och de ideologiska ställningstaganden som han menar ligger bakom 

de statliga rekommendationer som finns i statliga styrdokument och riktlinjer. I Svenskämnets 

historia diskuterar han också de dilemman som lärare med olika kunskapssyn ställs inför. Ska 

svenskan ses som ett språk- eller litteraturämne, är språkliga färdigheter är viktigast eller bör 

ämnet lägga en grund för elevernas mänskliga mognad, är språklig korrekthet mer 

betydelsefullt än språkutveckling, ska undervisningen vara momentuppdelad efter färdigheter 

eller läggas upp kring teman? 

   Boel Englunds avhandling Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium 

och dess plats i ett kulturellt återskapande är även den intressant. Ansatsen i hennes forskning 

är litteraturens plats i skolan som spegling av rådande samhällsförhållanden. Så drar hon till 

exempel paralleller till det socialdemokratiska ”samhörighetsfostran-för-demokrati-och-

jämlikhets-projektet”. Med andra ord, litteratursyn kan förstås som en del av ett återskapande 

och överföring av rådande ideologi. Till exempel talar hon om hur litteratursynen i skolan blir 

begriplig som en del av en ”kulturell återskapandeprocess som rör breda övergripande sätt att 

se, tänka och känna: rör föreställningar, värden och perceptionsscheman som gäller annat än 

litteratur"13 Hennes avhandling vilar på två ben, ett textanalytiskt och ett reproduktionskritiskt 

i sann Bourdieu-anda. Min studie dock, med tanke på dess begränsade omfång, har inte med 

                                                 
13 Englund, Boel (1997) Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett 

kulturellt återskapande. Stockholm: HLS Förlag, s. 192 
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det senare perspektivet även om jag i min ansats drivs just av misstanken om ett ideologiskifte 

som orsaken till revidering av styrdokumenten. 

   Även Bernt Gustavssons avhandling Vetandet, kunnandet och klokheten bidrar till förståelse 

för det jag vill ta upp i min uppsats. Denna rapport som är framtagen av Skolverket inför 

arbetet med nya kursplaner 2007, sammanfattar tre fåror i kunskapsutvecklingen genom 

tiderna från Aristoteles dagar fram till nutid. Dessa kan kopplas till de kunskaper som 

framträder i ämnesplanerna Lpo94, bland oss lärare allmänt kända som tre av ”de fyra F:en” 

(fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet): Episteme - vetenskaplig-teoretisk kunskap, 

Techne - praktisk-produktiv – det vill säga den andra formen av kunskap som har med 

hantverk och i förlängningen alla verksamheter som sysslar med tillverkning, framställning 

och skapande att göra och till sist Fronesis - praktisk klokhet. Sistnämnda den kunskap som är 

förbunden med det mellanmänskliga. Något Gustavsson beskriver som värdefullt för ”den 

som arbetar med människor i det sociala, politiska eller kulturella livet” – helt enkelt att 

åstadkomma ett gott liv för våra medmänniskor14 

   Till sist vill jag lyfta in Gunilla Molloy, tillika representant för den tredje 

ämneskonceptionen - svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. På 70-talet startade man 

Pedagogiska gruppen i Lund. Dessa forskare och litteraturvetare har lagt grunden för de 

didaktiska diskussioner som äger rum inom denna tredje ämneskonception. Eva Hultin 

uppmärksammar att nästan all klassrumsforskning och ämnesdiskussioner de senaste 40 åren 

har förts med eller i polemik mot gruppens begrepp - det har varit nästan omöjligt att inte 

relatera till dem. I artikeln ”Det nödvändiga samtalet” pläderar Molloy för litteraturens syfte 

som dialogiskt instrument i skolans demokratiprojekt. I sin forskning undersöker hon hur 

pojkars beskrivning av verkligheten tillåts dominera över flickors, vilket paradoxalt nog leder 

till att samtal om demokrati äger rum i allt annat än demokratiska sammanhang. Enligt henne 

lyfter Lpo94 fram vikten av skolans andra uppdrag; infriandet av demokratins grunder och 

alla människor lika värde och rättigheter. Hon pläderar för ett ”lärostoffet är sin sak, men av 

värdegrunden blir inget om den inte konkretiseras”. För det krävs samtal. Attityder och 

värderingar måste kläs med ord och ges ett fritt spelrum – med litteraturen som 

projektionsyta. Och det ska ske i skolan. Här finner vi enligt henne ett socialt rum av sällan 

överträffad betydelse. Det är bara här människor av olika slag, kön, klass och bakgrund måste 

samsas under en längre tid och också ett dialogiskt forum för samhällskonflikter15. 

Litteraturen bör tjäna det livsviktiga syftet social aktivitet för tränande av demokratiska 

                                                 
14 Gustavsson, Bernt (2004), s. 54 
15 Molloy, Gunilla (2003) ”Det nödvändiga samtalet” Utbildning & Demokrati, Vol 12 Nr 2 s. 80 
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färdigheter inför ett liv i samhälleligt samförstånd. Litteraturens förtjänster är flera: 

Utvecklandet av demokratiska färdigheter, språkutveckling, identitetsbygge och 

elevdemokrati. För det krävs texter som är personligt relevanta för eleverna. Det krävs en 

demokratisk ledare som ger utrymme för meningsskillnader, upprättar samtalsregler och sist 

men inte minst förser eleverna med för dem relevanta texter. Kort: Eleverna har frågorna, 

läraren ger dem formen. Vidare måste läraren själv se till att maktbalansen inte rubbas. Det är 

lätt hänt att denne avgör vad som är rätt och fel, viktigt och oviktigt samt genom litteraturval 

avgör vilka synsätt som kan ställas mot varandra i klassrummet. Inom ramen för de så kallade 

deliberativa samtalen krävs att elevernas val av litteratur ges lika stor plats som läraren, att 

texter tillåts tolkas subjektivt, att de egna erfarenheterna måste gå att flätas in i texten, att 

texterna är meningsfulla samt att inga uppfattningar, non-repression (Molloy lånar två 

begrepp av Human Rights Watch-grundaren Kenneth Roth), eller individer utesluts, non-

discrimination.16  

 

2.2 Litteraturens vad, hur och varför  

Texter kan som bekant analyseras utifrån olika teoretiska infallsvinklar och det är intressant 

för min studie eftersom de speglar grundinställningar till litteraturens vad, hur och varför och 

utgör de tolkningsglasögon lärare tar på sig i läsning och tolkning av statliga styrdokument. 

Fram till 1900-talets mitt var det den biografiska forskningen som stod i fokus. Det innebär att 

det är läsarens uppgift att ta reda på intentionerna med verket. För det ändamålet måste 

hon/han använda sig av en uppsättning verktyg som leder henne in i ”författarpsyket”.  

   Som en reaktion på denna metod dök en uppsättning textorienterade läsarteorier upp, till 

exempel formalism, strukturalism och nykritik som kom att dominera på gymnasiet och 

universitetet fram till cirka 1968 under namnet ”Litteraturhistoria med poetik”. Gemensamt 

för dessa är fokus på texten och den värld den framställer i sig. Språk, stil, grepp och 

verkningsmedel är vägarna in i textens mening. Det förutsätter med andra ord en regelstyrd 

och abstrakt förmåga hos läsaren som så att säga träder utanför verket i det att han/hon 

mekaniskt jobbar sig igenom texten på formnivå. Strukturalismen representeras bland annat 

av Vladimir Propp som uppmärksammade folksagans byggstenar i boken Sagans morfologi 

vars rubrik är ganska talande för denna litteratursyn. Texters syften är att undersökning av 

berättartekniska grepp på strukturnivå. Här finner vi också litteraturteorier som har 

argumentation och genrekunskap som främsta undersökningsobjekt. Till exempel kan det för 

                                                 
16 Molloy, s. 84 
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läsarens del handla om att identifiera de beståndsdelar som bygger upp en roman. 

Överhuvudtaget kan läsarten sägas känneteckna en hög grad av vetenskaplighet med stilistik, 

metrik och narratologi som några redskap och är således en sak för de utvalda, de som kan17. 

   De läsarfokuserade litteraturteorierna däremot tar fasta på mottagandet av litteraturen. En 

litterär text blir alltså till först i mötet med läsaren, en teori som såg dagens ljus redan år 1938 

med Louisa Rosenblatt. Likt ämnesplanerna existerar inte en text av sig själv som ett 

utomstående objekt utan kräver tolkning och realiseras utifrån kategorier som ålder, kön, 

etnisk bakgrund, förkunskaper och intressen eller med andra ord läsarens 

förväntningshorisont18 Att tolkningsakten är subjektiv innebär dock inte att alla analyser har 

samma status. En person med litterär kompetens besitter ett antal tolkningsnycklar som ökar 

chanserna till hållbara resonemang. Men det som utmärker den här teorin är tilltron till 

läsarens upplevelser och erfarenheter, ett ”tyckande är fritt så länge du har hållbara argument 

för det”. Den litterära kompetensen innebär i förlängningen att vissa färdigheter måste byggas 

upp för att man så småningom ska bli en god läsare. Man brukar tala om hur läsaren 

konkretiserar den litterära textens potentiella mening. Texten sicksackar så att säga mellan 

manifesta signaler och de tomrum som är upp till var och en att fylla med eget innehåll, vilket 

Wolfgang Iser betonade. Litteratur med denna ansats florerade på 70-talet (”den stora 

ungdomsboksvågen”) och behandlade teman som ungdomar antogs ha erfarenhet av som till 

exempel första fyllan, sexdebut, utseendefixering osv.19 Man kan dra en parallelll till 

Vygotskijs socialkonstruktiva teorier. Läraren ska i sin undervisning välja litteratur inom 

elevens approximal zone of development. En text kan tas emot endast om avståndet till dess 

läsare inte är för långt, det måste så att säga finnas förtöjningar någonstans i textens manifesta 

nivå till elevens förförståelse.  

   Vi har även de kontextfokuserade teorierna som har samhället som främsta tolkningsnyckel 

och mål. De historiska, sociala och politiska förutsättningarna varierar med tidens gång och 

ett verk måste sättas in i sitt sammanhang för att förstås. Sålunda kan tolkningsgemenskapen 

som idé ifrågasättas. Beroende på etnicitet, språktillhörighet, ålder och bakgrund kan ett verk 

få helt olika betydelse. Inom detta fält finner vi återigen språkvetare som till exempel 

                                                 
17 Arwedson, Gerd (2006) Litteraturdidaktik. Från gymnasium till förskola. En analys av 

litteraturundervisningens hur-fråga med utgångspunkt från svenska didaktiska undersökningar i ett 

internationellt perspektiv, s. 20 
18 Heith, s. 169 
19 Arwedson, s. 21 
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Vygotskij som betonar just det sociala samspelets betydelse för litteraturläsning. Läsarens 

identitet och inställning till omvärlden är det som står i centrum.20 

   Till sist har vid de teorier som hör till poststrukturalismen. Dekonstruktion och 

diskursanalys kan sammanfattas som avslöjande av texter och dess förgivettaganden samt 

ifrågasättande av enkelspåriga tolkningsperspektiv.21 

 

2.3 Litteratur i svenska som andraspråk - varför då?  

Seija Wellros, Stephen Krashen, Manfred Pienemann, Lev Vygotskij, Jim Cummins och 

Pauline Gibbons, ingår i litteraturstudiet för blivande lärare i svenska som andraspråk och är 

allmänt sett de största inom forskningen på andraspråksinlärning. Med tanke på detta ämnes 

korta historia, det inrättades 1995, är andraspråksforskningen av senare daterat slag än 

litteraturforskning inom modersmålssvenskan. Ämnet som till en början betraktads som ett 

stödämne till svenska har nu, officiellt sett, likvärdig status med samma kunskapsmål och 

chanser till fortsatta studier och yrkesliv. Dess inrättande som eget ämne och egen ämnesplan 

var just en tydlig signal för anpassning till den speciella inlärningsprocess tillägnandet av ett 

andra språk innebär22.  

  Wellros diskuterar hur vi med tillägnandet av modersmålet också förvärvar ”färdiga 

kulturella tankemönster”. Ett ord kan ytligt sett verka uppfattas på samma sätt av flera 

personer av olika bakgrund. Men under ytan finns trådar som leder till olika associationer 

beroende på erfarenheter. Egenskaperna hos det objekt ordet refererar till är aldrig oberoende 

av tid, plats, samhälle osv. Wellros menar att endast i kontextuella sammanhang, alltså i mötet 

med andra människor, kan ett ords hela betydelse komma i daga. Litteraturen tjänar med 

andra orden syftet att vara den bro till andra tankevärldar som krävs för att fullt ut vara del av 

den tolkningsgemenskap som kallas den svenska. För endast i synliggörandet av de oskrivna 

regler som vi socialiserats till, ett avklädande av det språk vi kommunicerar med, kan den 

med svenskan som andraspråk få tillträde till det kollektiva medvetande vi som 

förstaspråkstalare omfamnas av genom kulturen.23  

   Krashen är den språkforskare som lanserade begreppsparet learning och acquisition. 

Förstnämnda den formella inlärning som sker när regelkunskaper tillämpas genom uttalad 

undervisning i grammatik. Sistnämnda de informella sammanhang mellan modersmålstalare 

                                                 
20 Strandberg, Leif (2006) Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar: Norstedts förlag, s. 35 
21 Heith, Annie (2006) s. 155-177 
22 Hultin, s. 59 
23 Wellros, Seija (2007) Språk, kultur och social identitet. Lund: Studentlitteratur Cerú, Eva (1995) ”Varje gång 
jag säger sten… Om begrepp, referensramar och förförståelse” Svenska som andraspråk. Mera om språket och 

inlärningen. Stockholm: Natur & Kultur, s. 84-124 
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och andraspråksinlärare som kan liknas vid barnets språktillägnande. Hans teori, som kommit 

att genomsyra allt från främmande- till andraspråksundervisning i Sverige de senaste 30 åren, 

går i kort ut på att learning inte leder till acquistion. Med andra ord att regelkunskap inte 

påskyndar befästandet av ett andraspråk. Bevisligen gör elever fel trots att de har undervisats i 

grammatik liksom att omvänt barn gör rätt trots att de inte har undervisats i uttalade 

regelkunskaper. Medlet för framgångsrik andraspråksinlärning är äkta, kommunikativa 

sammanhang, som till exempel samtal om litteratur där fokus ligger på innehållet och där så 

att säga grammatik kommer på köpet.24 Hans teorier, som kommit att revideras, ligger till 

grund för dagens diskussioner om skapandet av naturliga kommunikationssituationer kring 

innehåll som en framgångsfaktor i språkinlärning. Det innebär dock inte idag att man så 

kategoriskt som Krashen förkastar klassrumsundervisningen samt att man har insett att 

learning faktiskt kan leda till acquistion eftersom det ökar exponeringstiden av målspråket, 

med andra ord det råmaterial ur vilket inläraren extraherar grammatisk information25. 

   Likaså tillerkänns också grammatikens betydelse i det att så kallade metalingvistisk kunskap 

underlättar hypotesbyggandet, det vill säga den inre grammatik som han/hon använder sig av i 

praktiska situationer. Vilket dock inte ska jämställas med uttalad regelundervisning i en slags 

deduktiv ansats som vi känner igen från äldre tiders skola. Således ej grammatik som 

metaspråklig aktivitet med fokus på ordklasser, satsdelar och morfologiska kategorier för att 

därefter kunna tillämpa grammatiska analyser. Istället förordas som sagt ett omedvetet 

tillägnande av grammatik i kommunikation med andra, alltså en slags praktisk kunskap som 

övas genom att läraren förser eleverna med textmaterial som innehåller grammatiskt 

intressanta moment. Vi har även främmandespråksargumentet som säger att grammatisk 

kunskap underlättar inlärningen av ett andra språk. Vilket dock är omstritt. En del forskare 

hävdar liksom Krashen och Cummins att någon större koppling inte går att bevisa. Vanligast 

är att man tillerkänner metakognitivt tänkande ett stort värde vad gäller diskursstrukturer och 

läs- och skrivförmåga samt högre tankeprocesser som begreppsbildning och liknande26. 

   En teori som är i linje med resonemanget om att undervisning bör arrangeras kring 

innehållsligt viktiga frågor och inte form är den så kallade processbarhetsteorin, en modell för 

vilka lingvistiska strukturer en andraspråkstalare går igenom i tillägnandet av ett nytt språk, 

framlagd av professor Manfred Pienemann år 2003. Bland annat säger han att inläraren följer 

en viss inlärningsgång. De lägre stadierna måste behärskas innan de högre och kan inte 

                                                 
24 Cerú, s. 192 ff 
25 Cerú, ”Grammatik eller inte”, s. 192 
26 Axelsson, Monica Skolframgång och tvåspråkig utbildning, s. 503-532 
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påskyndas med grammatikundervisning. En L2-inlärare som alltså fortfarande befinner sig på 

det stadium där orden inte böjs kan heller inte, trots regelinlärning, använda sig av omvänd 

ordföljd.27 

   För litteraturens del kan man dra slutsatsen att den är värdefull i skapandet av situationer 

som förser andraspråkstalaren med så mycket input och varierade målspråkssituationer som 

möjligt för att därigenom ska skapa en egen inre grammatik, något som bäst görs i naturliga 

samtal samt att uttalad grammatikundervisning kan användas men snarare bör vara induktiv. 

   Cummins betonar även han den informella inlärningssituationens fördel över styrda 

artificiella situationer bortkopplade från verkligheten. Till exempel har han också myntat 

begreppet ”scaffolding”, vilket innebär att läraren ska fungera som den byggnadsställning 

som stödjer elevens väg in i texten. Eleven måste få så många ingångar i texten som möjligt 

genom kontextualisering, ett aktiverande av elevens erfarenheter och förförståelse genom 

samtal innan texter presenteras.28  

   Vygotskijs socialkonstruktivistiska ansatser kan sammanfattas med att språklig utveckling 

tänks ske relationellt. Viljan att göra sig förstådd av andra människor är den enskilt största 

drivkraften. I andraspråks- liksom främmandespråksklassrummet bör man jobba med klyftor 

av olika slag; information, åsikter, uppgiftslösning och egenintressen kan vara de drivkrafter 

som får eleven att vilja använda språk i kommunikativa sammanhang. Till exempel kan olika 

ställningstaganden till en fråga vara det som för ett grupparbete framåt. På samma gång övas 

språk och kommunikationsstrategier. Vygotskij talar mycket om språkinlärare som aktiva 

hypotesprövare och för det krävs ett inflöde på begriplig nivå. Att som lärare hålla sig på en 

nivå snäppet över elevens aktuella är en balansgång som kräver insikter i språkutveckling. 

ZDP (Zone of proximal development) kan sammanfattningsvis ses som en spänning mellan en 

faktisk och potentiell utvecklingsnivå, i likhet med det som föreskrivs av 

processbarhetsteorin. Det vill säga att läraren måste känna av var eleven kommer att sätta ned 

foten nästa gång, vilket även gäller val av litteratur som enligt detta perspektiv bör väljas så 

att en bro till elevens erfarenheter skapas. Annars finns risken för att avståndet blir för långt 

och eleven istället värjer sig mot något som känns alldeles för nytt.29 

   Det finns tydliga spår av Vygotskijs tankegods i Seija Wellros forskning. Språket är 

inträdesbiljetten till en kultur, det gäller att knäcka signalerna, orden så att innehållet förstås 

mot ungefär samma tankescheman som till exempel modersmålstalare. För att eleven ska 

                                                 
27 Håkansson, Gisela (2004) ”Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin” 
Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 153-170.  
28 Cerú, s. 69-71. 
29 Strandberg, s. 35-50 
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förstå det som oreflekterat tas för givet av omgivningen krävs goda relationer till de man 

samtalar med. Där träder läraren in som den goda brobyggande samtalspartnern som på ett 

positivt sätt visar eleven vägar från de egna föreställningarna till nya. Litteraturläsning får då 

egenskapen som öppnare av nya världar och är det instrument med vilket läraren och eleven 

kan mötas i samförstånd. Till det krävs texter som i första hand innehållsmässigt är intressanta 

och ger anledning till samtal inom olika sociala sammanhang. 

   Till sist ett par ord om genrepedagogiken som vunnit stort genomslag i 

andraspråksklassrummet på senare tid. En av dess främst företrädare, Pauline Gibbons, tar 

upp genrekunskapen som en av de viktigaste faktorerna för andraspråkselevers skolframgång. 

Genrer, i betydelsen konventionaliserade mönster för skrivna texter, omges av kulturella och 

sociala regler. Genom explicit undervisning i dessa drag ökar också elevens förmåga att förstå 

språk och innehåll i det sociala sammanhang som texter ger uttryck för. Vidare talar Gibbons 

mycket om hur språk bör ske i innehållsligt meningsfulla sammanhang:  

Det är en fördel om man lär sig andra saker med hjälp av språket. Om man bara fokuserar på 

språket finns inget egentligt innehåll. Men i en vanlig klass följer man den vanliga läroplanen 

och det verkar som att folk lär sig ett andraspråk bättre om de använder det för att lära sig andra 

saker. Om man integrerar språk och innehåll… så ”återvinns” språk och begrepp. 

Om detta säger hon också att litteratur bör ha ett innehåll som berör och engagerar samt att 

den kan fungera som en språngbräda i diskussioner med andra, ett så kallat ”reciprokt 

klassrum” där man lär av varandra samtidigt som man får en dos social träning i hur man 

diskuterar.30 

 

2.4 Nya ämnesplaner 

Decentraliseringen av skolan som genomfördes på 90-talet är en av de viktigaste 

anledningarna till att ämnesplanerna ser ut som de gör idag. Den tidigare central- och 

regelstyrda verksamheten har med de senaste läroplanerna övergått till en målstyrd sådan. 

Med andra ord, om det innan Lpo94 handlade om tydligt definierat kunskapsinnehåll, 

riktlinjer för hur undervisningen skulle gå till och vilka egenskaper som skulle utvecklas hos 

eleven har det efter 1994 istället handlat om övergripande målformuleringar, vilket innebär att 

den enskilde har friheten att utforma undervisningen med hjälp av den yrkeskompetens 

han/hon besitter i enlighet med de nationella mål som ställs upp i styrdokument som till 

exempel ämnesplanerna 31. Englund påpekar dock i sin bok Vad räknas som kunskap att det 

finns anledning att tolka de nya ämnesplanerna som en uppstramning av det pedagogiska 
                                                 
30 Språkresan special UR access 8 maj 2011 
31 Jarl, Maria, Rönnberg Linda (2010) Skolpolitik – Från riksdagshus till klassrum, s. 51 
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frirummet. Kraven på explicita formuleringar har skärpts liksom strukturering av vilket 

innehåll eleverna ska jobba med i respektive kurs, i så kallat centralt innehåll.  

   För att säkra likvärdigheten har staten tagit till bland andra två grepp; produktionen av 

skollag, läroplan och kurs-/ämnesplaner samt olika kontrollåtgärder som till exempel 

Skolverkets granskningar, krav på dokumentation inom kommunen och statliga rapporter om 

måluppfyllelse på olika skolor och det finns fortfarande kvar. Varför är det intressant för min 

uppsats? Jo, som Rönnberg och Jarl påpekar i sin bok Skolpolitik är ideologproduktionen det 

enda av fyra styrmedel som man valt att behålla från tiden innan makten över skolan lades ut 

på lokala huvudmän 32. Alltså: styrdokument är menade att vara tolkningsbara. Inte minst för 

att vi har att göra med ideologiska styrmedel och politiska kompromisser författade i statliga 

dokument samt önskan om att anpassa efter lokala förutsättningar och av den anledningen bör 

ämnesplanerna kunna tolkas till förmån för olika ämneskonceptioner. 

   Hur bör då de nuvarande ämnesplanerna förstås? Skolverket talar om följande delar i 

ämnesplanerna: Syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Förstnämnda omfattar två 

aspekter; dels de förmågor och kunskaper som ska utvecklas i det långa loppet men som inte 

nödvändigtvis behöver betygssättas, dels måltexten som beskriver de svenskområden läraren 

ska bedöma. Alltså en beskrivning av det ämnet svenska riktar sig mot på det stora hela. 

Målen som är formulerade i punktform beskriver allmänt de kunskaper eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla i kursen. Det centrala innehållet dock är en konkretisering av 

dessa mål och specificering av kurstypiska moment som krävs för att utveckla de kunskaper 

som läraren sätter betyg på. De är alltså enligt regeringen de sätt på vilka läraren ska jobba 

med eleverna för att uppnå målen. Kvaliteten på måluppfyllelsen mäts med hjälp av 

betygskriterierna under rubriken kunskapskrav. Därav den nära kopplingen mellan 

kunskapskrav och centralt innehåll.    

   Det nya betygssystemet bygger på en sexgradig skala med betyget A-F, där endast A, C och 

E innehåller preciserade kunskapskrav och mellanstegen enligt Skolverket innebär att läraren 

gör en ”helhetsbedömning av de kunskaper eleven visar jämfört med överliggande 

kunskapskrav”, så som jag tolkar det med stöd i vad som beskrivs i ämnets syfte och centrala 

innehåll. Ytterligare tre saker är nya med betygssättningen: För det första bygger alla 

gymnasiegemensamma ämnen på samma tidigare nämnda grundmodell, som kan 

                                                 
32 Jarl & Rönnberg, s. 28 
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sammanfattas i en slags progressionstabell 33. Här beskrivs fyra olika kunskapsformer, den 

välkända fyrlingen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som också utgjorde stommen i  

förra kursplanerna. Anledningen till att dessa nu går igen i alla ämnen var önskan att minska 

begreppsförvirring. När vi lärare till exempel talar om ”nyanserade slutsatser” ska det betyda 

samma sak för läraren i matematik som för läraren i svenska, nämligen förmågan att dra 

slutsatser med utgångspunkt från olika perspektiv. Kommentarmaterialet till de olika 

ämnesplanerna är tänkt att fungera som en förklaring till de begrepp som förekommer, varför 

jag lämnar vidare redogörelse för dess uppbyggnad till analysdelen för att inte upprepa mig. 

   En andra nyhet är alla nämnda kunskapsformer finns representerad i varje betygssteg. Detta 

till skillnad från förra betygssystemet där de utgjorde en progression. Skolverket uppger att 

tanken är att dessa former för kunskap utvecklas i samspel med varandra och att 

undervisningen därför bör beakta en allsidig kunskapsutveckling hos varje elev genom att 

inom varje betygssteg uppmuntra till allt från rena minneskunskaper till djupare förståelse. 

Rent konkret syns detta genom att en betygsstegring signaleras genom att en förmåga eller 

kunskap ges fetad stil och förses med adjektiv som till exempel ”översiktligt redogöra” till 

”utförligt redogöra”.  

 

3. METOD 

3.1 Tematiska textanalys och ämneskonceptionsanalys 

Jag har valt att fokusera på litteraturens status, syfte och innehåll och inte till exempel 

grammatik även om det ”ingår i paketet”. Detta med avgränsningsargumentet att helheten kan 

sägas representera delarna liksom delarna återspeglar helheten, för att parafrasera den 

hermeneutiska cirkeln. Med andra ord; andra aspekter kommer lyftas in i litteratursynen och 

omvänt. Så kan till exempel grammatik sägas utgöra den ena hälften i en slags komplementär 

distribution till litteraturen. Den enes existens förutsätts alltså av den andres. 

   Jag ansluter mig till den läroplansteori som Eva Hultin har utvecklat, det vill säga 

inställningen till ämnesplanerna som tolkningsbara politiska kompromisser som kan förstås 

mot bakgrund av olika så kallat ”selektiva traditioner” inom svenskämnet, med andra de olika 

litteraturuppfattningar som präglat svensk skola från 1800-talets början fram till våra dagar 34.  

   Som jag nämnt i inledningen har jag endast tittat på steg 1 eftersom det är den kurs som är 

obligatorisk oavsett studieväg. Begreppet litteratur gäller som sagt alla skrivna texter som inte 

                                                 
33 Skolverket, Filmen om den nya gymnasieskolan (2011): http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/2.2724/2.2839/filmen-om-den-nya-gymnasieskolan-1.124258 
34 Hultin, s. 65 
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har drag av bruksprosa. Att jag har valt ämnesplanerna med tillhörande kommentarmaterial 

beror på att de enligt Skolverket är tänkta att samläsas.  

   Studien görs med två metoder, en textanalytiskt inriktad och en idealtyp-inriktad med 

ämneskonceptionsanalysen. Anledningen till att jag valt dessa två är att förstnämnda skapar 

en objektiv distans och sistnämnda en slags kontextualisering av det jag kommer fram till 

samt sätter in studien i ett vidare forskningssammanhang. På så sätt tror jag att de 

kompletterar varandra. 

   Den första är en textanalytisk, närmare bestämt ”mjuk”, variant av kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvantitativa delen i denna metod bortser jag ifrån eftersom frekvens av 

ord inte ger särskilt något större djup utan kontextualisering. Istället har jag valt ett 

tillvägagångssätt som kallas riktad innehållsanalys, en metod som bland annat Hsiu-Fang 

Hsieh och Sarah E. Shannon beskriver i artikeln ”Three approaches to qualitatative content 

analysis”35. Metoden är deduktiv till sin ansats i det att forskaren utgår från färdiga kategorier 

hemmahörande inom en viss teori eller forskningstradition. I mitt fall Eva Hultins avhandling 

Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie som har 

sin naturliga plats i ämnesdidaktisk forskning på svenskämnet. Ämneskonceptionerna är med 

andra ord de ”insorteringsverktyg”, eller teman för att använda ett för denna metod tillhörande 

ordval, jag använder som ett slags raster på textmassorna i ämnesplanerna med tillhörande 

kommentarmaterial (sistnämnda av skälet att det av Skolverket är tänkt som ett komplement 

till uttolkning av förstnämnda). 

   Med tanke på uppsatsens syfte hoppas jag därmed kunna besvara frågan vilken litteratursyn 

som kommer till uttryck i svenska och svenska som andraspråk 1 och skillnaderna mellan 

dessa i relation till de olika traditioner svenskämnet omgetts av. Steget innan är dock kodning, 

det vill säga etikettering av de meningar med information som är relevanta för mina 

frågeställningar; litteraturens syfte/status/innehåll (varför/stort eller litet utrymme/vilken 

litteratur). För att förenkla rutinen kan forskaren jobba med kondensering, det vill säga 

sammanfatta innehållet i meningarna med ett telegramliknande språk. Eftersom jag är mest 

intresserad av den innehållsliga sidan har jag dock valt att inordna dessa koder under 

kategorier som även Eva Hultin använder i sin avhandling: identitet och kultur, språk, kritiskt 

tänkande samt etik och demokrati. Kategorier i det här sammanhanget med den riktande 

kvalitativa innehållsanalysen betyder just samordnande av koder med liknande innehåll.  

                                                 
35 Hsieh Hsiu-Fang, Shannon Sarah E (2005) “Three approaches to qualitatative content analysis”, s. 1277-1286 
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   Den ämneskonceptionsanalys Eva Hultin har gjort bygger som jag nämnt tidigare på 

ämnesdidaktisk forskning på svenskämnet. Konceptionerna är de traditioner som vi historiskt 

kunnat se i kursplaner och lärares praktik genom tiderna. Hennes avhandling som bygger på 

en tidigare avhandling av en Lars-Göran Malmberg har som syfte att undersöka fem 

gymnasieklassers samtal om litteratur. Precis som tidigare forskning bekräftar har lärarna 

väldigt olika uppfattningar om vad ett litteratursamtal är och att deras sätt att genomföra dem 

skilde sig mycket. Hon förklarar det med förekomsten av just konkurrerande 

ämnesuppfattningar. Dessa traditioner kommer till uttryck på olika arenor; i praktiken (lärares 

personliga övertygelse kombinerat med situation i klassrummet), kursplanerna, läromedel och 

ämnesdebatt. Anledningen till att jag valt just hennes analys är att jag genom min deduktiva 

ansats som sagt vill föra stafettpinnen vidare till Gy11. Dessutom har studier på 

ämneskonceptioner i svenska som andraspråk bara gjorts av henne.  

   Hultin reser själv farhågan att subjektivt tyckande riskerar grusa analysen då forskaren 

tenderar se bara sådant som bekräftar den egna uppfattningen. Vi har ju olika glasögon på oss, 

inte minst för att vi lever och verkar i den tid som en viss ideologi/ideologier har fotfäste att vi 

ibland inte är medvetna om den, om man ska använda ett hegemoniskt resonemang. Denna 

osynliga kraft blir ett problem först för dem som ”faller utanför ramarna”. Jag som i egenskap 

av lärare och därmed representant för en röststark samhällsgrupp har antagligen förtur i att 

definiera vad som är föredömlig litteratur och hur studiet av den ska bedrivas och de som är 

av annan uppfattning får antagligen stryka på foten. Med andra ord, mitt kritiska sinne är 

kanske något avtrubbat. Men med närstudiet och med hjälp av tidigare ämneskategoriseringar 

hoppas jag kunna träda ur min egen kostym. Dessutom är jag, i egenskap av verksam lärare, 

en av dem som omsätter styrdokumenten i praktiken. Jag är ju just intresserad av att titta på 

vilka ämneskonceptioner som ryms inom den ram som kallas ämnesplaner och tillhörande 

kommentarmaterial och hur jag tar emot den. Att texten blir till i min tolkning är som bekant 

just en av tankarna bakom utformandet av dessa performativa texter. Jag bedriver som 

tidigare nämnts heller ingen idékritisk analys i traditionell mening och metod, vilket dock 

innebär att jag antar en kritisk hållning till det jag läser.  

   Naturligtvis är dessa ämneskonceptioner teoretiska abstraktioner som inte förekommer i 

renodlad form hos verksamhetens praktiker, lärarna. Vi blandar antagligen de olika 

förhållningssätten till litteraturen. 
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3.2 De tre svenskämneskonceptionerna 

3.2.1 Svenskan som det högre bildningsämnet 

I svenskan som litteraturhistoriskt bildningsämne utgör kulturarv och bildning ett centralt 

innehåll. Undervisning i för olika epoker typiska nyckeltexter syftar till att ge elever tillträde 

till och insikt i den kultur som format vår samtid. Vår nationella identitet, inlemmad i 

västerländsk idétradition, kan alltså bäst förstås med hjälp av studier i det som enligt tradition 

kan anses vara kvalitativa texter – så kallad kanon. På så sätt kan detta ämnesideal sägas 

omfamna ett på förhand fastställt kursinnehåll. Genom studier av språket i viktiga verk ges 

eleverna förebilder i skrivande men också samtidigt nycklar till hur det egna jaget kan förstås 

mot bakgrund av litteraturhistorien. Nyckeltexternas funktionsförtroende som dörröppnare till 

demokratiska värderingar, läskunnighet, analys- och kritikförmåga vilar på tilltron till 

objektiva, förgivettagna värden och kunskaper bortom tid och rum. Vilket av Eva Hultin 

benämns cartesiansk epistemologi36. Att säker kunskap går att nå innebär att den via lärare 

kan förmedlas till elever, därför är det viktigt att läraren är den gatekeeper som sorterar bort 

för dessa ändamål meningslösa texter som till exempel populärkultur och styr in eleverna på 

rätt tolkning. Eleverna ska läsa rätt texter, förstå dem på rätt sätt och i förlängningen också 

utveckla ett estetiskt sinne för kvalitet, sett både till innehåll och form. Vidare syftar 

språkstudier till offentlighet och vetenskaplighet. 37 

   Nyckelmeningar inom denna kunskapssyn är:  

• Kanoniska texter är en källa till kulturell identitet  
• Centrala verk förmedlar ett kulturarv 
• Bildningsideal; författarskap, idéströmningar och epoker 
• Litteraturhistoriska texters förmedling av grundläggande demokratiska, humanistiska 

och etiska värden 
• Normativa inslag av vad som är bra respektive dålig litteratur 
• Säker kunskap går att nå 
• Populärkultur är inte lika värdefull 
• Klassiska texters danande inverkan på skriv- och analysförmåga 
• Offentlighet och vetenskaplighet 
 

3.2.2 Svenskan som färdighetsämne 

Här står funktionalitet i blickfånget. Litteraturstudier handlar om förbättrad läsförmåga, ökad 

klassikerkännedom, skärpt analys- och kritikförmåga och inte så mycket om tillgång till ett 

kulturarv eller uppöppnande av elevers känslor och erfarenheter. Läsning och skrivning av 
                                                 
36 Med cartesiansk menar Hultin ett förgivettagande av sakers objektiva sanning. En företeelse är enligt denna 
definition sann eftersom jag tänker den, cogito ergo sum. Att saker har olika grad av sanning beroende på kön, 
ålder och klass är inte en naturlig del av dess epistemologi liksom dualistiskt tänkande är det; kropp-själ, natur-
kultur 
37 Hultin, s. 50-51 + 71-73 
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skönlitteratur är alltså separata färdigheter som övas upp som en del av ett läs- och 

skrivfärdighetsmål. Nyckelordet är isolerad färdighets- och aktivitetsträning. Själva träningen 

blir så att säga målet i sig. Här ser vi paralleller till moderna språks didaktiska 

momentupplägg av läsning, skrivning, tal, lyssnande - fördelat på produktion och reception. 

Som Eva Hultin påpekar är förmåga till granskning, kritiskt förhållningssätt, samlande och 

sovrande av information, läskunnighet, tolkningsförmåga, analysförmåga, beläsenhet inte 

entydiga tecken på kategorin. Snarare ska det tolkas i sitt sammanhang: Sammanfaller centralt 

innehåll med mål då har vi med denna ämneskonception att göra. Som exempel på detta kan 

nämnas dess motsats; ett temaarbete organiseras efter ett innehåll. Att framställa texter, 

framföra idéer i bikupor och korrigera språkfel efter respons sker ju med annat mål än själva 

aktiviteterna i sig om det till exempel sker inom ramen för ett ämnesöverskridande temaarbete 

där det ju är innehållet man vill åt primärt. Ett andra karaktäristika är att undervisningen inte 

sker integrerat med övrig undervisning, till exempel i samverkan med historia och SO. 

Eleverna tar vad jag tolkar i denna ämneskonception platsen av en hantverkarroll. Läraren 

leder arbetet som syftar till förfining av den metod man för tillfället är sysselsatt med. Med 

denna ”målet i sikte-ideologin” faller det sig logiskt att tolka dess steg mot färdighet som 

avståndsmarkeringar på en ganska rät linje – helt i motsats till den kunskaps- och 

kulturrelativisering man kan finna i ämneskonception för erfarenhetsämnet (för förklaring av 

begreppet relativisering, se sid. 4). Härifrån är steget inte långt till den cartesianska 

epistemologin med dess utgångspunkt i antagandet om kunskapens mätbarhet och därmed 

förmedlingsbarhet. Som Hultin och Malmgren påpekar är och var denna konception vanlig 

inom just yrkeslinjerna och även i dåtidens latinskolor. I sistnämnda grammatikstudier som en 

slags formalbildning och förstnämnda som förberedelse inför ett kommande yrkesliv. Hultin 

menar att det finns en likhet med svenska som bildningsämne då språkbehärskning i första 

hand ses som ett system som ska läras in och inte som kommunikationsmedel för sociala 

situationer 38.  

• Mål och medel sammanfaller 
• Litteraturstudier är inte centralt, förekommer som verktyg för färdighets- eller 

aktivitetsträning 
• Kunskap är objektiv, ej kulturrelaterad 
• Tydlig progression mot mål i motsats till relativisering 
• Språk som system före kommunikation 
• Momentuppdelad färdighetsundervisning, ej innehållslig tematisk 
 

 

                                                 
38 Hultin, s. 51 
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3.2.3 Svenskan som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Elevernas förutsättningar och intressen styr stoffurval. Det görs utifrån premissen att vara 

personlighetsutvecklande och erfarenhetsberikande. Ett verk är värdefullt när det kan 

användas som den projektionsyta mot vilken dialogiska samtal kan äga rum, eleven kan få syn 

på sig själv samtidigt som han/hon möter världen. Att identitet inte är något statiskt utan något 

ständigt skiftande innebär en relationell förståelse av begreppet kulturell identitet. 

   Förutom detta bör litteraturen också tjäna ett funktionellt syfte. Det vill säga att 

språkinlärning ska ske endast i innehållsligt meningsfulla sammanhang. Till exempel: 

Förmågan att hålla ett anförande inför grupp utvecklas med siktet på att utvinna kunskap, 

kanske att delge klasskamraterna information inför ett gemensamt temaarbete och inte som ett 

mål i sig. Drivkraften är kommunikation. Det ämnesövergripande arbetssättet är typiskt, 

liksom integrering av olika ämnen inom svenska som till exempel språkligt stoff och litterärt. 

Till exempel bör man kunna hitta formuleringar om hur litteratur, språksociologi, historia, 

personliga och existentiella frågor samverkar med varandra och skapar en helhet.  

      Ett annat begrepp som hör till är den utvidgade förståelsen av kulturarv. Hit räknas alla 

texter som på något sätt är intressanta ur elevernas perspektiv. Dess motsats, kanon, innebär ju 

att urval har gjorts vilket i sin tur knappast öppnar upp för det viktigaste av allt i denna 

ämneskonception, nämligen problematiserande av kultur.  

   Samhällskritiskt tänkande, att ta ställning och ifrågasättande av det som tas för givet är 

viktiga ingredienser i en ämneskonception med demokratin som yttersta mål. Utan kunskaper 

om sig själv, tolkningsförmåga av olika slags texter, kulturell förståelse och kunskaper om 

samtid och historia kan individen helt enkelt inte bli en jämlik samhällsmedborgare. För detta 

krävs dialogiska samtal där möten med andra människor kan ske. Ett annat mål för skolans 

demokratiuppdrag är den språkliga förmågan som förutsättning för förståelse av sociala och 

kontextuella betingelser. Av den anledningen ska en del av undervisningen bedrivas för att 

utveckla olika läsarter samt medvetenhet om och färdighet i textgenrer. På så sätt ska eleven 

också utveckla ett kritiskt förhållningssätt i det att han/hon eftersöker författarsyfte och andra 

dolda mål med texter från olika tider och sammanhang. 39 

   Sammanfattningsvis tolkar jag att denna ämnessyn verkar innebära ett visst mått av 

relativisering. Var och en uppfinner sin sanning och läraren utgår inte från i förväg fastställda 

mål i en slags objektiv förmedling av fastställda sanningar. Litteratur är alltså något som 

skapas i läsarögonblicket och tillsammans med andra. Likaså är kulturell identitet något som 

                                                 
39 Hultin, s. 52-53 + 74-77 
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skapas och återskapas i sociala sammanhang som till exempel i dialogiska klassrum. Jag vill 

också nämna begreppet relationell, med betydelsen att en texts mening inte existerar av sig 

själv som ett utomstående objekt utan kräver tolkning och realiseras utifrån kategorier som 

ålder, kön, etnisk bakgrund, förkunskaper och intressen. I detta tolkar jag ett inslag av 

kulturkritik i det att färdiga modeller sätts under lupp med syftet att dekonstruera dess 

flytande identitetsmarkörer. Målet är så att säga bli något förmer än ett färdigt kulturkoncept 

som man av andra ses som bärare av, en mångfacetterad personlighet som är i ständig rörelse. 

Eller med andra ord ”kultur finns inte” 40. Eva Hultin påpekar dock att det inom denna 

ämneskonception givetvis inte är kutym att se alla tolkningar av till exempel en text som lika 

gångbara. En del synpunkter och värderingar är mer relevanta i en viss situation bland en viss 

grupp människor. Det gäller att skapa sig en förförståelse och träda in i det rum som 

tolkningsobjektet ingår i för att samla på sig så bra argument som möjligt. Till sist skulle jag 

vilja säga att detta rimmar illa med den cartesianskt färgade epistemologi, som ju mycket 

förenklat förkastar den relativiserande synen på kunskap, som beroende av kontext och 

person.   

   Nyckelmeningar inom denna kunskapssyn är:  

• Stoffurval ska göras utifrån elevernas intressen och temat 
• Litteratur som erfarenhet och reflektionsyta 
• Det dialogiska klassrummet 
• Språk är kommunikation  
• Litteratur som kunskapskälla 
• Språk är social och kulturell kunskap 
• Ämnet svenska fostrar demokratiska medborgare 
• Relationell kulturell identitet 
• Kunskapens relativisering 
• Identitet satt i ständig rörelse 
• Läsarreception - en texts mening är en händelse  

 
 
4. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel presenterar jag de resultat jag kommit fram till genom min tematiska och 

ämneskonceptionella läsning av ämnesplanerna och kommentarmaterial i svenska och 

svenska som andraspråk 1. Men i första avsnittet presenterar jag en sammanfattning av de 

textpartier där ordet litteratur förekommer. Tanken är att ge en fingervisning om ordet 

litteraturs frekvens samt också att redogöra för texternas explicita nivå, med tanke på att det 

uttryckligt sagda inte alltid hänger ihop med det implicita, vilket kan ge resultat för den senare 

                                                 
40 Hultin, s. 88 
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analysen. Vilket jag återkommer till i tematiska analysen, där jag granskar texterna på 

detaljnivå utifrån de tematiska kategorier som jag tidigare presenterat. Till sist återför jag allt i 

den ämneskonceptionella analysen för att därigenom ansluta till forskningstraditionen på 

ämnet.  

 
4.1 Ordet litteratur i ämnesplanerna 

Syfte: Redan i ämnesinledningen slås det fast att kärnan i ämnet svenska är språk och 

litteratur.  Med hjälp av skönlitteratur ska eleven lära känna sin omvärld, sina medmänniskor 

och sig själv. Litteraturen ska också ge eleven möjlighet att se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum, vara en källa till självinsikt och förståelse för andra människor 

och utmana till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare sägs det att eleven ska få 

möta olika skönlitteratur samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och 

den egna utbildningen.  

   I SVA nämns kort att skönlitteratur kan användas som en källa till insikter om andras 

erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar.  

Mål: Vidare betonas i målen för SV vara ett utvecklande av kunskap om centrala svenska 

liksom internationella verk och författarskap samt förmågan att sätta dem i sitt sammanhang. 

Hit hör kunskap om genrer, berättarteknik och stilmedel i såväl film, teater som skönlitteratur. 

Eleven förväntas utveckla förmågan att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från 

olika tider av såväl kvinnor som män. Eleven ska med utgångspunkt i det lästa kunna 

producera egna texter.  

   I SVA sägs bara att eleven ska utveckla förmågan att läsa och reflektera över skönlitteratur i 

skilda former från olika delar av världen.  

Centralt innehåll: För Sv ställs krav på att undervisningen ska innehålla litteratur från olika 

tider och kulturer samt vara författade av såväl kvinnor som män. Liksom målformuleringen 

om berättartekniska principer som är densamma som i målbeskrivningen.  

   SVA kräver läsning av och samtal om modern skönlitteratur av såväl kvinnor som män som 

ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.  

Betygskriterier: För betyget E i Sv krävs av eleven att denne kan återge innehållet i centrala 

svenska och internationella verk samt ange samband mellan dem när det gäller teman och 

motiv samt att han/hon kan återge iakttagelser ur det lästa och formulera egna tankar kring 

det. På C-nivå krävs av eleven att denne även kan reflektera över innehåll och form med hjälp 

av några berättartekniska och stilistiska begrepp. På högsta nivå ska eleven utöver nämnda 
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krav för de lägre betygsnivåerna kunna relatera berättandet på ett relevant sätt till 

allmänmänskliga förhållanden.  

   I SVA ser betygskriterierna ut så här: För E krävs att eleven översiktligt kan redogöra för 

innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Det är först på A-nivå som 

kravet höjs: ”Eleven kan redogöra för innehållet … i modern skönlitteratur samt relatera 

innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden”. Det 

innebär alltså ett hopp mellan betygsstegen. 

Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska och svenska som andraspråk:  

I såväl Sv som SVA sägs om litteraturen att den lyfter fram allmänmänskliga förhållanden, 

vilket bidrar till en förståelse för att likheter mellan människor är större än skillnaderna. Här 

behandlas existentiella frågor så som liv och död, godhet och ondska och andra ämnen som 

handlar om för alla människor gemensamma upplevelser. Val av skönlitterära verk och 

författarskap som studeras ”hör till det pedagogiska frirummet”. Språk och litteratur kan 

lämpligen integreras. Fördelningen av språkliga och litterära moment bör fördelas jämt över 

alla årskurserna. Men första året bör litteraturstudiet ägnas åt det allmänmänskliga i tid och 

rum, kurs 2 litteratur ur ett samhällsperspektiv och sista året ett litteraturvetenskapligt 

perspektiv.  

   I SVA är det först i kommentarmaterialet som egentligen syftet med litteraturläsning anges. 

Här slås det fast att undervisningen inte främst ”relaterar till litteraturhistoriska studier” eller 

att eleverna ska utveckla ett ”omfattande litteraturpensum”. Istället anges anledningar som 

språkinlärning, utvecklande av analytisk förmåga, personlig utveckling och förståelse för 

andra människor och kulturer. Personlig utveckling eftersom eleven i texterna möter de 

språkliga register som omger olika texttyper och människors sätt att tala, vilket leder till 

insikter om ”konsekvenser av olika uttryckssätt”. Förståelse för andra människor i det att 

andra språkområden och det svenska uppmärksammas, han/hon får syn på svenska 

referensramar vilket sägs skapa perspektiv och i slutändan förståelse liksom att likheter 

människor emellan är större än skillnaderna. Det sägs också att den svenska litteraturen 

erbjuder en väg in i det svenska samhället och ger förståelse för företeelser i Sverige. Samt att 

litteraturen synliggör referensramar och omvärldskunskaper. Till sist innebär läsningen av 

svensk litteratur ett problematiserande av begrepp som svensk och svenskhet eftersom 

diskussioner kan äga rum inom ramen för det.  
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4.2 Tematisk analys av Sv och SVA 1 

4.2.1 Identitet och kultur 

Ämnesplanen i svenska börjar med syftesbeskrivningen av litteraturen som ett redskap för 

reflektion och sätt att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. På så sätt 

etableras en syn på kultur som bidragande till och stärkande av den egna identiteten. Men det 

verkar inte handla om ett relationellt perspektiv. Till exempel sägs det att ”Eleverna ska ges 

möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det urskiljande som det allmänmänskliga” och ”som 

källa till självinsikt”. De kursiverade orden tyder snarare på en statisk syn på kultur där 

identiteten förmedlas via ett medium till ett subjekt, från kulturen via litteraturen till eleven. 

Att det alltså är något som existerar som en egen värld fri från individers tolkning, till skillnad 

från den läsarorienterade litteratursynen som betonar just textens tillblivelse i läsarhändelsen, 

eller med andra ord att subjektet har lika stor betydelse i skapandet av identiteten som det 

litterära verk han/hon möter. Dessutom är det bara på högsta betygsnivå man i Sv kan se spår 

av ett relationellt innehåll; eleven ”relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till 

allmänmänskliga förhållanden”, vilket jag dock tolkar inom ramen för en berättarteknisk 

litteratursyn - så kallade centrala motiv. 

   Å andra sidan finns i syftesbeskrivningen något som kan tolkas i motsatt riktning; ”I 

undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter 

samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen”. 

Ordvalet få sätta i relation till tolkar jag som en aktivitet som rimligtvis borde förutsätta en 

reflekterande läsning där det egna jaget med alla dess erfarenheter samverkar till något nytt. 

Något som också talar för det är den lustbetonade aspekten i syftesbeskrivningen. Att läsa, 

lyssna, skriva och tala ska tjäna till att berika individens personliga utveckling jämte 

funktionalitet i samhälls-, studie- och arbetsliv. Men om detta nämns inget i centrala 

innehållet, vilket i motsatt fall hade gett det mer tyngd. 

   I SVA finns det på manifest nivå i såväl betygskriterierna som centralt innehåll tydligare 

tendenser mot värdet av den egna kulturen och identiteten i mötet med skönlitterära texter, ett 

perspektiv som påminner om det där elevens erfarenheter tillåts sammansmälta med 

artefakten: För högsta betygsnivån sägs att eleven ska kunna ”redogöra för innehållet i enkla 

texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter 

och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden”. Dessutom slås det i centrala innehållet 

fast att formen för litteraturstudier bör vara samtalet: ”Läsning och samtal om modern 

litteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, 

allmänmänskliga teman och svenska referensramar”. I kommentarmaterialet framkommer 
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bland annat att: ”Läsning av skönlitteratur förväntas kunna problematisera begrepp som 

svensk och svenskhet”. Samt att eleverna genom litteraturen ska ges förutsättningar för 

reflektion över frågor inte bara om språk utan även ”kultur och värdegrund ur olika aspekter”. 

Att den svenska identiteten inte är en egen storhet, likartad för alla människor bara man bor i 

Sverige, framskrivs här och var på sina ställen i styrdokumentstexten. I kommentarmaterialet 

finns det till exempel en passage om de svenska referensramarna; att det inte är givet vad 

svenskhet är respektive inte är. Tvärtom att undervisningen kan bidra till ett 

problematiserande av begrepp som svensk och svenskhet mot bakgrund av vem som 

definierar de svenska referensramarna. Ordet kan medför dock om något en fri tolkning av 

läraren, det är alltså inte på något sätt tvingande att införa ett ifrågasättande perspektiv i 

undervisningen. 

      Sammanfattningsvis anser jag dock att det relationella perspektivet i ämnesplanen för 

SVA nedprioriterat för ett annat, nämligen språkets funktion som dörr till svenska samhället 

och som smörjmedel i kontakt med medmänniskor i det att ”de får en ökad respekt för andras 

språk och andras sätt att uttrycka sig”. Likaså tyder ordvalet i vissa syftesformuleringar på att 

språket som identitetsmarkör inte har en överordnad plats. Det omnämns ja, men genom vagt 

ordval och brist på kulturkomparativt perspektiv framgår det mellan raderna att det inte har en 

överordnad plats. Till exempel sägs det att: Litteratur tjänar som ”källa till insikt om andras 

erfarenheter” jämfört med svenskans ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter och livsvillkor… utmana till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv”. 

Förstnämnda citat anger alltså en inblick i det nya, det svenska. Sistnämnda syftar på insikt i 

det egna jaget samtidigt med förståelse för dem som tycker och tänker på annat sätt. I 

modersmålsundervisningen ska det alltså handla om en nyansering och breddning av de egna 

perspektiven. Jag vill med diskussionen i detta stycke föra fram att det finns formuleringar 

som belägg för en interkulturell syn, men att det mot andra formuleringar och framförallt det 

som inte sägs att det tydligt går att uttolka en snäv definition av kulturbegreppet: 

Andraspråkseleven ska närma sig det svenska, inte så mycket det egna jaget och allt vad det 

omfattar av erfarenheter och kunskaper och egna kulturer. För det hade behövts en 

formulering i stil med centrala innehållets ”Jämförelse mellan svenska språket och elevens 

modersmål”, med språket och modersmålet utbytt mot kultur. Jag tolkar alltså detta som en 

statisk kultursyn. Det kulturkontrastiva perspektivet från Lpo94 ”jämförelser mellan kulturell 

och samhälleliga förhållanden i Sverige och i ursprungslandet” saknas alltså helt i de nya 

ämnesplanerna (2000:16, s. 188ff).  
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   När det gäller kulturarvet framgår inte vilket stoff som ska användas i Sv annat än 

”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”. Att det som 

i Lpo94 skulle handla om en beläsenhet i just nordiska eller västerländska verk verkar inte 

vara förhanden. För det första, det enda som nämns är målbeskrivningens och 

betygskriteriernas beskrivningar av ”centrala svenska och internationella verk”. För det andra, 

det krav man läsa sig till mellan raderna är betonandet av litteraturens roll som 

mönsterbildande. Det talas för övrigt mycket i denna kursplan om vikten av begreppsapparat 

inom såväl språksociologi, grammatik som textanalys. Hanterandet av litterära verktyg som 

till exempel motiv, berättarteknik och stildrag krävs antagligen ett studium skönlitteratur som 

kan förse eleven med dessa exempel. Tanken sträcker sig inte långt från just de klassiska verk 

som bygger på de aristoteliska principerna för epik och dramaturgi. Det står i alla fall klart att 

det inte handlar om erfarenhetsbaserad litteratur, att läsa för upplevelsens skull eller ett 

nationsenande för folksjälens skull. Andra formuleringar som styrker detta är litteraturens roll 

som förmedlare av allmänmänskliga motiv och teman. Tidlöshetsaspekten är ju något man 

brukar föra på tal när man diskuterar klassiker även om man så klart kan använda sig av till 

exempel deckare och annan modernare litteratur för nämnda syfte. Ett annat fenomen som 

med god vilja skulle kunna tala för en snävare tolkning av kulturarvet är de ökade krav på 

vetenskaplighet som löper mellan kurserna. Steg 1 omfattar litteratur om allmänmänskliga 

teman, steg 2 litteratur i samhällsperspektiv och steg 3 ett litteraturvetenskapligt perspektiv. 

Men det är bara om man som lärare väljer att tolka litteraturvetenskaplighet som en markör 

för just klassiker. 

     I ämnet svenska som andraspråk slås det fast redan i syftesformuleringen att utvecklandet 

av identiteten ska stå i fokus. Senare i texten framkommer i första hand dock ett kontrastivt 

språksociologiskt och strukturellt motiv. Med andra ord jämförelse mellan modersmålets och 

svenskans strukturer samt förmågan att använda sig av samtalsregler på ett framgångsrikt sätt. 

Till exempel sägs ”Det är genom språket som vi uttrycker vår personlighet”. Överhuvudtaget 

finns det i ämnesplanen en stark fokusering av hur olika uttryckssätt relaterat till 

grupptillhörighet har ”konsekvenser” för den enskilde. Redan i syftesbeskrivningen syns 

skillnaden mellan ämnesplanerna genom tillägget attityder och normer, kort och gott 

kulturkunskap om svenskhet och hur vi födda i Sverige tänks bete oss socialt. Därför bör just 

SVA-eleven jobba mycket med vad det egentligen är som utgör svenskhet, hur den skiljer sig 

mellan olika områden som till exempel landsbygd, storstad samt idag och igår.  

   Detta omnämns inte i ämnesplanen för Sv annat än allmänna beskrivningar av att språkliga 

beteenden bör uppmärksammas i undervisningen vad gäller ålder, kön och social bakgrund 
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vilket ger vid handen att alla modersmålselever i större grad skulle veta hur de bör föra sig 

språkligt. I annat fall hade just det språksociologiska getts ett större utrymme.  

   Det stora fokuset på svenskheten i SVA, en statisk kultursyn samt avsaknad av det 

kontrastiva kulturperspektivet i samklang med hur språkbruk kan få omnämnda konsekvenser 

för den enskilde leder mina tankar till den debatten om Rinekbysvenskan, den storstadsslang 

som talas i de så kallade miljonområdena av ungdomar i invandrarmiljö. Ämnesplanen ger 

inte direkt utrymme för elevens egna erfarenheter, istället ska hon ta till sig det svenska och 

agera på ett svenskt sätt för att passa in. Ett av dessa sätten tycks vara att prata på ett sätt som 

inte väcker anstöt. I debatten om just Rinekbysvenskan var det just sådana argument som 

fördes på tal. Att det är individens tillkortakommanden som ligger till grund för att han/hon 

inte kan vara en de av samhällsgemenskapen. När forskningen framförde andra argument, att 

det handlade om ett konventionaliserat gruppspråk, ett sätt för individen att uttrycka identitet. 

Vilket inte ska blandas ihop med ett avstannat inlärarspråk där andraspråkstalaren saknar 

förmåga att skifta samtalsstil.41  

   Allmänt sett förekommer det i ämnesplanen för Sv inget problematiserande av vad 

svenskhet egentligen är. Svenskhet vara något som omfattar alla dem som enligt den enkla 

premissen talar svenska från barnsben. På så sätt framkommer enligt min mening också en 

statisk syn på kultur och identitet. Att en identitet är flytande, skapas och omskapas i varje 

nytt möte, att skillnader mellan människor ofta är större inom grupper än mellan till exempel i 

det här fallet språkgrupper och att likheter i samtalsmönster mellan grupper faktiskt ibland är 

större med tanke på att det är så många variabler som samspelar. Så pratar antagligen inte 

alltid fordonselever likadant som till exempel esteteleverna på en katedralskola alltid, de har 

antagligen också en förmåga att ändra samtalsmönster beroende på situation.   

   Eftersom det språksociologiska ges ett sådant stort utrymme i ämnesplanen för SVA drar 

jag slutsatsen att valet av skönlitterära texter delvis bör göras utifrån kriteriet kunna tjäna som 

mönster och samtidigt ögonöppnare för språklig variation mellan tänka sociala gruppers 

språkbruk i Sverige för att fånga det svenska.  

     

4.2.2 Språk 

Kärnan i ämnet svenska ska enligt ämnesplanen utgöras av lika delar språk och litteratur där 

språket sägs vara ett sätt att utveckla personligheten. Ett annat delmål är att utveckla 

kunskaper om språkets uppbyggnad och ursprung samt insikter om språklig variation. 

                                                 
41 Stroud, Christopher (2004) ”Halvspråkighet och Rinkebysvenska” Svenska som andraspråk – i forskning, 

undervisning och samhälle, s. 329-354.  



 32 

   I SVA nämns ordet skönlitteratur inte lika ofta som i svenska. Att ordet fördelats till så olika 

ställen i texten tyder jag som att dess betydelse har tonats ned till förmån för andra moment 

som det språkliga. Vilket förstärks senare av kommentarmaterialets formulering 

”Litteraturläsning relateras inte främst till litteraturhistoriska studier utan ses i första som 

redskap för språkinlärning”. Överhuvudtaget ges det språkliga en stor roll. I 

ämnesbeskrivningen sägs: ”Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar 

färdigheter i och kunskaper om det svenska språket”, vilket i kommentarmaterialet beskrivs 

som dels färdigheter och behärskande av språket i muntliga och skriftliga situationer, dels 

förmåga till språklig medvetenhet och utvecklande av verktyg för språkinlärning. Dessutom 

nämns också i syftesbeskrivningen att det kontrastiva perspektivet ska ges stort utrymme. Just 

i jämförandet mellan modersmålet och andraspråket ser jag en parallell till metakognition; att 

på ett medvetet plan formulera regler för språkliga strukturer och kunna använda sig av de 

teoretiska kunskaperna i framtida språkinlärning. Ämnesplanen betonar självständighet. 

Jämförandet av språks strukturer förväntas leda till individer med förmåga och vilja att ta 

ansvar för sin egen framtida inlärning.  

   Ett av betygskriterierna på A-nivå tar just upp vikten av att förse eleverna med texter som 

kan fungera som mönster för egen produktion. I dessa sammanhang med målet att eleven ska 

ta till sig av de genretypiska stildragen för beskrivande, berättande, återgivande, instruerande 

och argumenterande texter. Detta går delvis hand i hand med forskningen på svenska som 

andraspråk som just betonar genrekunskapen som en viktig framgångsfaktor för 

andraspråkstalare. Men samtidigt kan för mycket fokus på form konkurrera om talutrymmet 

för varierade målspråkssituationer, för att låna Krashens hypotes (jfr sid. 15). Samt att 

diskussioner utifrån innehållsligt komplexa sammanhang som till exempel etiska och 

kulturella frågor, kanske får stryka på foten just på grund av samma anledning. Det beror helt 

på hur läraren väljer att lägga upp det.  

   En annan aspekt av betoningen på form är att det finns mer belägg för lärare att tolka 

inslaget av grammatik till förmån för explicit och deduktiv undervisning. Eftersom 

ämnesplanen för övrigt inte talar för en tyngdpunkt på innehåll i val av litteratur samt saknar 

det relationella perspektivet, vilket jag var inne på i avsnittet om kultur och identitet, finns en 

risk för det.  Och det går inte hand i hand med forskningen om hur formellt uttalade regler inte 

har särskilt stor påverkan på praktisk användning. Krashen, Pienemann och Cummins talar ju 

alla om betydelsen av naturliga inlärningssituationer i genererandet av grammatiska 

kategorier, i en slags inre grammatik som inläraren bygger upp i möte med målspråket. Med 

tanke på att just språket som system ges företräde är steget inte långt till slutsatsen att enligt 
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ämnesplanen för svenska som andraspråk bör texter väljas utifrån dess form och kanske inte 

så mycket relevant och engagerande innehåll som till exempel Pauline Gibbons föreskriver  

(jfr sid. 16) För det hade krävts just betoning av innehåll och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, till vilket jag återkommer senare.  

      Det som skiljer ämnesplanerna åt är svenskans krav på insikter i ”den retoriska 

arbetsprocessen”, förmågan att ”övertyga och vara intressant” samt använda 

”presentationstekniska hjälpmedel”. Det leder till slutsatsen att den innehållsliga aspekten ges 

stor betydelse inom modersmålsundervisningen men inte i SVA. Det sägs rentav i Sv att dessa 

tekniska hjälpmedel som till exempel PowerPoint ska utgöra stöd för det innehåll som ska 

förmedlas. Detta hade annars passat som hand i handsken just i SVA-klassrmmet. Cummins 

talade till exempel om skapandet av kontextuella sammanhang som ett sätt för eleven att 

framföra innehållsligt komplexa resonemang (jfr sid. 16). Bilder, PowerPoint, ljudinspelning, 

film och andra medier är typiska exempel på hur just andraspråkseleven trots tänkta 

språkförbistring kan fokusera på vad det är han/hon vill ha sagt istället för att innehållet ska 

halka på formen.  

   I SVA nämns med svepande ord att eleven bör kunna argumentera för sina åsikter och 

bemöta andras. Men någon särskild undervisning i till exempel argumentationsteknik, som till 

och med ges en egen punkt i det centrala innehållet för svenska, tas inte upp i SVA. I 

kommentarmaterialet tas till och med de olika retoriska byggstenarna upp med beskrivningar 

av hur de fungerar. Men samtidigt med tillägget på ett annat ställe att det inte handlar om ett 

redogörande utan ett tillämpande i produktion av texter och tal. Det är alltså inte fråga om 

någon utantillinlärning för sakens skull, i enlighet med något slags bildningsideal – att 

stoltsera med fina kunskaper. Mot bakgrund retoriken som eget kapitel i ämnesplanen ser jag 

dels ett bildningsideal men också ett demokratiskt i modersmålssvenskan. Retorik hör till 

klassisk skolning, ett formellt hantverk som kräver träning. Samtidigt som det är ett sätt att 

verkligen tränga ned till djupet i andras argumentation liksom i de egna tankarna, ty konsten 

att övertyga är en kognitivt svår uppgift vilket ställer prov innehållsligt komplexa 

resonemang, att ”argument vrids, vänds och granskas” för att citera målet för Sv.  Frånvaron 

av detta moment i SVA ser jag som en bristande tilltro till elevernas behov av djuptänkande, 

ett inskränkande till blott ett ”förstå och göra sig förstådd” och att ”kommunikation inte ska 

hindras”. Likaså tolkar jag ett bristande intresse för andraspråkselevens förmåga och vilja att 

ta del av offentliga samtalets demokratiska samtal där synpunkter och värderingar med hjälp 

av vältalighet och strukturerat innehåll kan vinna gehör. Bakom detta tycks sväva en tanke om 

att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta och i förlängningen av det att SVA-elever på grund 
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av bristande språkhantering inte skulle ha tillgång till tankar och ännu mindre kunna ge 

uttryck för dem.   

   Anmärkningsvärt i det här sammanhanget är att formuleringen om ”förebredda samtal” i 

centrala innehållet. Något sådant saknas i SVA. Med förberedda samtal menas samtal i 

klassrumsmiljö där eleverna har fått tillfälle att förbereda sig genom att läsa något i förväg. 

Vidare sägs att ”Förberedda samtal samordnas med diskussioner, där det senare begreppet står 

för en något mer krävande aktivitet; i en diskussion krävs att man kommer vidare i en diskurs, 

ett argument vrids och vänds och granskas.” Med andra ord, ännu ett argument för tolkningen 

att modersmålssvenskan förväntas utveckla elevers djuptänkande.   

   Ytterliggare en aspekt som skiljer de två ämnena åt är den formella hanteringen av 

litteraturvetenskap, språksociologi och grammatik: I centrala innehållet för Sv nämns bland 

annat dessa två punkter: ”Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att metodiskt och 

strukturerat tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 

språkriktighetsfrågor” och ”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande”, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier”.  Således 

abstraktioner av texter, något som ställer krav på förmågan att ställa sig utanför texten – 

liknande det Rosenblatt kallar efferent läsning42. Kommentarmaterialet sammanfattar denna 

förmåga som en del av ett vetenskapligt ideal. Liksom i naturvetenskap där krav ställs på 

ämnesspecifika begrepp, bör också svenska ha sin begreppsapparat – inte minst för att 

förbereda för högskolestudier. Så ingår det alltså numera i GY11 undervisning i tekniker som 

till exempel disposition, sammanhangssignaler, stildrag och prestige, omvänd prestige, 

schibboletfunktion, sociolekt och till sist sats, bisats, tempus, subjekt, predikat.  

   I ämnesplanen för SVA nämns dels textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i 

berättande, beskrivande och argumenterande texter dels hur ”språkliga strukturer och fraser 

och satsers uppbyggnad och samspel” i svenska språket För det första tolkar jag in ett 

genrepedagogiskt perspektiv, vilket kan tolkas till fördel för litteraturläsning ur ett 

innehållsligt och kommunikativt perspektiv. För det andra tolkar jag in ett 

formalbildningsperspektiv, ett där grammatik blir ett ändamål i sig. I annat fall hade jag 

kunnat tänka mig en utskrivning av att grammatik ska inordnas i kommunikativt värdefulla 

situationer, att eleverna ska hitta egna exempel ur det lästa och inte den här blinda tilltron till 

hur metakunnandet om språkliga kategorier ska användas för analys av texter. Det finns en 

ansats som glömmer bort och det är den inre grammatiken. Istället fokuseras på det explicita, 

                                                 
42 Efferent läsning i betydelsen att läsaren fokuserar på textens form. Jfr sid. 15 
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sakkunnighet som inte direkt kopplas till praktisk användning. Målet för SVA är 

sammanfattningsvis inte vetenskaplighet eller utvecklande av tanken – snarare ett bättre 

behärskande av målspråket med det underförstådda syftet att bli bättre i kommunikation med 

andra och hålla sig till de sociala regler som hör till olika texttyper samt samtalssituationer. 

För att understryka syftet med språkundervisningen; dess kommunikativa funktion sägs ju 

redan i centrala innehållet att undervisningen ska innehålla ”svenska språkets ordförråd och 

struktur i olika kommunikationssituationer”.  

   Ordförrådet ges även det en stor plats i undervisningen för SVA. Det som är värt att lägga 

märke till är dess frånvaro i ämnesplanen i svenska, vilket är anmärkningsvärt. Utbyggnaden 

av ett ordförråd är som bekant en konstant process som aldrig tar slut och berör även 

modersmålssvenskar som även de kan ha brister i så kallade diskursstrukturer, det vill säga 

den uppsättning språkliga regler och ords betydelser tillhörande ett visst ämnesområde eller 

viss kontext, känsla för ords olika stilvalörer som till exempel skillnaden mellan flicka, jänta, 

tjej, kjoltyg43. Förstnämnda ungefär på samma sätt som att ointresserade av sport får svårt att 

hänga med kommentatorns rapport från pågående fotbollsmatch utan kunskap om ordens alla 

delbetydelser; dess associationer och konnotationer samt språkets grammatik. Fram träder en 

bild av den tänkta mottagaren av undervisning i SVA som endast innehavare av ett 

basordförråd, vilket till och med sägs uttryckligen i kommentarmaterialet; ”utvecklande av 

vardagsspråk – den så kallade basen – och skolspråk som står för vetenskaplighet”. Detta när 

undervisningen egentligen ska handla om att likt Wellros poängterande av att skapa 

gemensamma referensramar för ords betydelser. Att SVA-elever på gymnasienivå kan stöta 

på svårigheter i läsning av texter beror enligt forskning i andraspråksinlärning inte så mycket 

på bristande grammatisk förmåga eller avsaknad av grundläggande ord som på olika 

tankescheman, att ord som ytligt sett verkar uppfattas likartat av individer med olika 

erfarenheter och kulturella bakgrund leder till olika associationer. Därför lär 

andraspråkseleven med till exempel ordet ”fjäll” stöta på patrull eftersom han/hon inte har 

egen erfarenhet av det och det inte heller funnits med i livets alla skeden från barnsben upp till 

sena tonåren. Enligt forskarna bör litteratur väljas utifrån syftet att omarrangera dessa så 

kallade tankescheman – ett slags kulturkunskap ska alltså äga rum i andraspråksklassrummet 

där L2-inläraren får syn på andras uppfattningar och värderingar som ett ord omges av.44 

                                                 
43 Cerú, Eva (1995) ”Varje gång jag säger sten… Om begrepp, referensramar och förförståelse” Svenska som 

andraspråk. Mera om språket och inlärningen. Stockholm: Natur & Kultur, s. 84-124 
44 Cerú, s. 112-113 
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   De högre kraven på formell behärskning i modersmålssvenskan syns även i 

betygskriterierna. Här talas redan på A-nivå om förmågan att delta i förberedda diskussioner 

samt ge muntliga framställningar. Detta till skillnad från SVA:s mer allmänna ordval om 

muntliga presentationer. Sistnämnda torde inte ha samma krav på strikt uppspaltade regler 

som det förberedda anförandet. Vidare finns det en progressionsskillnad i hur eleven förväntas 

relatera till lästa texter. I Sv sägs det redan på E-nivå att eleven ska kunna ”återge innehållet i 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk … samt se samband genom att hitta 

teman och motiv… och formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet”. Liksom jag 

skrev i avsnittet om kultur och identitet ställer det höga krav på komplexitet och 

tankeförmåga. På A-nivå ska eleven ”reflektera över innehåll och form med hjälp av några 

berättartekniska och stilistiska begrepp” samt ”relatera innehållet i berättandet på ett relevant 

sätt till allmänmänskliga förhållanden”. Dessa teknikaliteter liksom att utveckla tanken i 

anslutning till det lästa lyser med sin frånvaro i SVA. Här handlar det istället om att återge ett 

innehåll. Men i första är det vardagliga texter om samhälle, arbete och studier. Betyg E och C 

omfattar förmågan att ”återge innehåll”. Återge i det här sammanhanget ställer varken krav på 

analysförmåga eller vidgande av egna perspektiv. Det är först på högsta nivå som A-eleven 

förväntas sätta saker i ett djupare sammanhang; relatera innehållet i moderns skönlitteratur till 

”egna erfarenheter och allmänmänskliga förhållanden”.  

   Sammanfattningsvis ska tilläggas ett par ord om språkriktighet. Båda ämnesplanerna tonar 

ned betydelsen av språket i termer av korrekt eller fel. Dock ges båda stavningens, 

skiljetecknens, ordformernas och meningsbyggnaders en viss betydelse för texters 

helhetsintryck: ”Att behärska detaljer är förstås viktigt och samspelet mellan delarna har 

också stor betydelse för att språket ska fungera i ett sammanhang”. Fokus ligger alltså på 

texters funktionalitet, vara mottagaranpassade och hålla sig till ämnet. Genrekunskap är som 

vi sett i ämnesplanen för SVA en aspekt av detta. Bedömning bör göras med tanke på den 

”globala textstrukturen”, kort sagt normer för skriftspråk som till exempel disposition, 

inledning och avslutning. Betygskriterierna tar alltså fasta på den kommunikativa aspekten. På 

E-nivå: ”Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den 

skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras i annat än undantagsfall”. 

Dessutom betonas att SVA-eleven bör utveckla strategier för att göra sig förstådd. Med andra 

ord om språket inte räcker till bör han/hon hitta alternativa sätt att uttrycka sig på. 

Anmärkningsvärt är dock att kravet på innehåll inte skrivs in i modersmålssvenskans 

ämnesplan. Det är inte alla modersmålselever som kan göra sig förstådda i skrift bara för att 
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det talar svenska sedan barnsben. Det handlar ju om utbyggnad av en diskursstruktur, vilket 

kommer med åldern.   

   Till sist ska tilläggas ett par punkter om den integrerade synen på litteraturens form och 

innehåll (jfr Hultin, s. 65): att språk och litteratur bör samspela, det vill säga att språk 

utvecklas i innehållsliga sammanhang, framgår av styrdokumentet i Sv. ”Där så är lämpligt 

kan språk- och litteraturmoment integreras”. Om detta nämns inget i SVA. Gemensamt för de 

två styrdokumenten är dock hur undervisningen tänks kunna läggas upp utifrån innehåll. Till 

exempel sägs att det ska vara möjligt att anpassa stoffet till elevernas olika program … eller 

intressen”. En formulering som entydigt talar för det innehållsligas tyngd i Sv är, förutom 

tidigare nämnda argument, öppenheten inför andra medier som till exempel film. ”Film har en 

given plats … Filmmomenten blir väl integrerade med andra moment i svenskämnet” jämfört 

med andraspråkssvenskans ”Film är en utmärkt källa” anger grad av tvingande formulering 

när lärare står i valet och kvalet att använda film eller inte i sin undervisning.  

    

4.2.3 Kritiskt tänkande 

I jämförelse med kursplanen år 2000 klargörs att de moment som bedömts som särskilt 

viktiga i Sv är att hantera stora textmängder, förhålla sig kritisk till olika källor och arbeta 

med ett vetenskapligt förhållningssätt. Att det inte omfattar ämnesplanen för SVA är till vissa 

av dessa omnämnda delar ganska tydligt. Det enda som sägs om kritiskt tänkande är 

färdigheter i citat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Endast i målen, som är 

inte är av tvingande karaktär, slås fast att eleven ska kunna referera, värdera och kritiskt 

granska innehållet i muntligt och talat språk. I betygskriterierna framkommer att eleven endast 

med enkla omdömen behöver kunna värdera och granska muntliga och skriftliga 

framställningar kritiskt. 

   I ämnesplanen för Sv slås däremot fast i såväl mål som centralt innehåll och betygskriterier 

att undervisningen ska innehålla ”bearbetande av och kritisk granskning av text samt 

grundläggande källkritik”. Redan för betyget E framgår att eleven ”värderar och granskar med 

viss säkerhet källor”. Dessutom är som tidigare nämnts det självreflekterande och 

perspektivvidgande målet tämligen osynligt i styrdokument för SVA. Ord som redogöra och 

källa till insikt om andras erfarenheter återkommer och kan enligt min mening inte anges som 

stöd för antagandet om ett ifrågasättande av förhärskande värderingar. Som stöd för detta vill 

jag också hänvisa till bristen på det komparativa studiet av kultur, vilket jag också tidigare 

varit inne på.  
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4.2.4 Etik och demokrati 

Jag har redan redogjort för förekomsten av retorik i ämnesplanen och dess betydelse för 

demokratiska samtal. Ämnesplanen i Sv hävdar explicit betydelsen av att övertyga andra som 

en viktig del av i det som brukar kallas ”medborgarkompetens” och att det är ”en av 

svenskämnets viktiga uppgifter för att främja elevernas utveckling till demokratiska och 

ansvarstagande samhällsmedborgare”. Så klart väcker det frågan varför inte SVA berörs. I 

passagen talas det vidare om hur presentationstekniska hjälpmedel som viktigt redskap för 

framförande av ett innehåll som övertygar. Cummins tal om scaffolding och att skapa 

kontextuella sammanhang för att underlätta förståelsen av talat och skrivet språk talar för 

bruket av just presentationstekniska hjälpmedel i SVA, enligt ett slags kompensatoriskt 

perspektiv; alla elever bör få tillfälle att visa sina kunskaper oavsett vad, även om till exempel 

svenskan inte skulle vara lika stabil som hos modersmålstalare. Och vad kan då vara bättre än 

att ha bilder eller andra medel till sitt förfogande för att utveckla och stödja ett komplext 

tankeinnehåll?   

   På ämnet demokrati sägs också i kommentarmaterialet att vägen dit går via förmågan att 

använda språk ändamålsenligt, tillika kravet på anpassning till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Av den anledningen har just språksociologi en betydande plats i 

båda styrdokumenten. Att alla elever blir medvetna om språkets roll vid möten med andra 

människor är ett så kallat jämställdhetsskäl som åberopas lite varstans i dessa texter. 

   Ett ledord för Lpo94 var ”dialog”. Till exempel fanns det i strävansmålen för såväl Sv som 

SVA följande formuleringar: ”i dialog med andra uttrycker tankar, känslor, åsikter och 

reflekterar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för människor med 

andra levnadsförhållanden från andra kulturer” (2 000:16, s. 172) I SVA med sluttillägget 

”även gör jämförelser med sin egen kulturbakgrund” (2 000:16, s. 182). Av det kvarstår för 

Gy11 endast ”Läsning av och samtal om texter och modern skönlitteratur i det centrala 

innehållet för SVA. Samt ”Förberedda samtal samordnas med diskussioner, där det senare 

begreppet står för en något mer krävande aktivitet; i en diskussion krävs att man kommer 

vidare i en diskurs, ett argument vrids och vänds och granskas.” för Sv. Ordet samtal ger 

överhuvudtaget en känsla av vaghet. Att ett utbyte av argument och vässande av argument i 

viljan att se den andre inte krävs till skillnad från modersmålssvenskans.  

  På textens manifesta nivå för SVA finns en del belägg för demokratiaspekten. Till exempel 

sägs det att den flerspråkiga målgruppens erfarenheter och kunskaper också ger 

förutsättningar att reflektera över frågor om kultur och värdegrund, kort sagt att det är en 
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tillgång i klassrummet. Underförstått att det pluralistiska klassrummet ska bejakas, men om 

det infrias i övriga skrivningar i dessa styrdokument lämnar jag till resultatdiskussionen sist.  

   I Sv nämns redan på betygsnivå E att diskussioner ska ingå i undervisningen som ett sätt för 

eleven att förmedla tankar och åsikter. Vidare sägs det, som jag nämnt tidigare, att eleven ska 

kunna skriva egna texter utifrån det lästa, vilket i samband med målet självinsikt torde tolkas 

som att de egna perspektiven ska vidgas med hjälp av litteraturen och det lutar mer åt det 

demokratiska målet. Lägg därtill betygskriteriernas tal om hur eleven redan på E-nivå 

förväntas formulera egna problem kring det lästa.  

 

4.3 Ämneskonceptionell analys av ämnesplanerna 

4.3.1 Svenska som andraspråk - det högre bildningsämnet 

Trots att ämnesplanen i SVA på manifest nivå förordar ett kulturvidgande perspektiv med 

problematiserande av svenskhet och betydelsen av att välja litteratur som relaterar till elevens 

kulturella identitet framgår mellan raderna en syn på stoffurval som kan tolkas som 

hemmahörande i ämneskonceptionen det högre bildningsämnet och även svenska som 

färdighetsämne. För det första ska eleven enligt det centrala innehållet läsa litteratur av 

modernt snitt som ger inblick i svenska referensramar. Man kan också tala om ett på förhand 

fastställt kursinnehåll, av den enkla anledningen att litteratur i första hand ska väljas utifrån 

dess mönsterbildande kvaliteter, till skillnad från modersmålssvenskan som bejakar läsandet 

som lustupplevelse.  Det innebär förvisso inte att läraren inte kan välja texter som elever 

samtidigt finner relevanta när det gäller etiska, historiska, existentiella frågor, men det 

centrala innehållet som endast på en punkt tar upp just skönlitteraturen styr antagligen 

lärarens urval till att inte i första hand välja utifrån vad eleverna har lust att diskutera. Lägg 

därtill den tidigare omnämnda formuleringen om att SVA inte i första hand handlar om 

litteratur utan att tyngdpunkten ska ligga på texter om arbetslivet. Och inte heller att texter 

läses för att elever ska reflektera kring dem. Dessutom finns inget som helst kulturkontrastivt 

perspektiv, där eleven får lov att jämföra sin egen kultur aktivt med den nya svenska. 

Frånvaron av litteraturen som dialogiskt instrument, frånvaron kritiskt tänkande, frånvaron av 

den Rosenblattska litteratursynen som läsarhändelse kan här användas som argument för ett 

normativt inslag; svenskhet som något förgivettaget gott. 

   Varken epokstudier, idéströmningar eller centrala verks förmedling av kulturarv är aktuellt 

för SVA, vilket talar emot en tolkning för denna ämneskonception.  

   Krav på vetenskaplighet och offentlighet är ideal har fått genomslag även i styrdokumentet 

för andraspråkssvenskan, dock endast på retorisk nivå. Här talas om föreberedelse inför 
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yrkesliv och fortsatta studier och nyttan av metakognitiva färdigheter och begreppsbildning. 

Fördjupande av ordförrådet (utvecklande av ämnesrelaterat skolspråk), breddande av 

språksociala förmågor och ökad självständighet inför framtida språkinlärning är de motiv som 

står att utläsa, med andra ord funktionellt vardagsliv. Det inslag av fokus på texters form får 

de genrepedagogiska inslagen stå för, men det tolkar jag snarare inom ramen för svenska som 

färdighetsämne.   

 

4.3.2 Svenska som andraspråk – färdighetsämne 

Inom andraspråksforskningen talar man om hur utveckling av språk bör ske i innehållsligt 

meningsfulla sammanhang. Samtal om etiska, historiska, existentiella och normativa frågor 

bör alltså vara det som ramar in undervisningen. Språket kommer på köpet. Här är det dock 

inte innehållsliga frågor om till exempel etiska värden som styr undervisningen. Förmågor 

som att skriva en berättande text, ta ut satsdelar ur en mening för att skaffa sig kunskap om 

hur ord samspelar med varandra, samtala om språknormativa drag är alla exempel på isolerad 

färdighetsträning. Men om nyss nämnda språkliga tekniker skulle ha skett inom ramen för till 

exempel temaarbete talar man istället om funktionaliserad färdighetsträning, vilket är ett 

kännetecken för svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 

    Det finns belägg för en behavioristiskt färgad epistemologi med ”prediktion och kontroll av 

beteende”. Prediktion då eleven till exempel förväntas vara omedveten om språksociala 

konsekvenser. Kontroll i det att eleven i till exempel läsning av föredömliga skönlitterära 

texter förväntas utveckla en förmåga att motverka desamma. Utvecklandet av metakognitiva 

kunskaper är alltså det verktyg som används för punktinsatser enligt devisen ”det man vet gör 

man inte fel på”. I andraspråksforskningen finns det som sagt förvisso belägg för att 

metakunnandet om grammatik kan påskynda inlärningen av ett andraspråk, men att det i 

första hand gäller djupstrukturer som diskursiva kunskaper och lässtrategier.  

   Ytterligare ett tecken på denna ämneskonception är frånvaron av dialog, kommunikation 

och kritiskt tänkande. Det är märkligt med tanke på att språksociologin och genrekunskapen, 

som mer eller mindre är tydligt utskrivet i ämnesplanen för SVA, ju förenas av ett socialt mål. 

Likaså lyser den relationella synen med sin frånvaro. Den Rosenblattska läsarhändelsen är 

inte kompatibel med en statisk kultursyn. Eleven och litteraturen som statiska bärare av olika 

världar ger inte utrymme för synen på det flytande jaget, en tillblivelse i själva mötet mellan 

artefakten och de personlighetsregister en elev förfogar över till någonting nytt, enligt de 

läsarorienterade litteraturteorierna. Ett så kallat ”prövande och omprövande”  
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(jfr Hultin, s. 85) av den egna identiteten är förutsättningen för ett kulturkritiskt 

förhållningssätt. Av det skälet måste det ske med litteraturen som dialogiskt rum, för att låna 

ett begrepp av Molloy45. 

   Et centralt drag för denna ämneskonception är just litteraturens nedtonade betydelse. I den 

mån det skrivs fram i styrdokumentet är det av kulturnormativa skäl, vilket jag varit inne på 

tidigare. Ett annat skäl är det efferenta inslaget, också det omskrivet tidigare (jfr sid. 34). 

Läsning som upplevelse eller identitetsskapande verkar inte förhanden. 

   Eftersom det handlar om punktinsatser och inte relativisering och identitetsbygge i mötet 

med litterära texter finns det skäl för att i det här sammanhanget tala om mätbar kunskap som 

en naturlig följd av dess frånvaro av relativisering. Spännande nog talas det mycket om hur 

ålder, kön, bostadsort, geografiskt hemvist är faktorer att räkna med i tolkandet av andras 

språk. Men att dessa faktorer skulle påverka den personliga läsningen av en text och att 

förmedlingen av objektiva värden i ett sådant sammanhang är irrelevant tycks inte föresväva 

ämnesplansförfattarna.  

 

4.3.3 Svenska som andraspråk - erfarenhetspedagogiskt ämne  

Att språk är kommunikation slås fast redan i ämnets syftesinledning. Det understryks av det 

kommunikativa perspektivet som framkommer i läsning av betygskriterierna. Här sägs att 

fokus ska ligga på den kommunikativa kvaliteten. Detta anges som sagt med omdömet ”språk 

och uttal tillräckligt god för att kommunikationen inte ska hindras”. Men det som talar mot 

det kommunikativa inslaget i ämnesplanen är som sagt frånvaron av aktiviteter som retoriken, 

den förberedda diskussionen, kritisk läsning samt diskussioner. Det enda som förekommer är 

det vaga ordet ”samtal”. Jämfört med modersmålssvenskans användning av ordet 

”diskussion”. 

   Stoffurval görs utifrån litteraturens förmåga att vara mönsterbildande, vilket jag tidigare 

varit inne på. Således är det personlighetsberikande perspektivet nedtonat till förmån för 

nyttan. Det är endast på högsta betygsnivå som förmågan att relatera till den egna 

kulturbakgrunden egentligen framkommer. Centrala innehållets beskrivning tar förvisso upp 

ett kulturellt perspektiv, vilket vid läsning av hela ämnesplanen plus kommentarmaterial får 

en annan tolkning än vad som först ger vid handen.  

   Intressant är att det inte någonstans nämns ett ord om läsning av skönlitteratur och dess 

egenskap som källa för lärande, i motsats till modersmålssvenskan. Frånvaron av det 

                                                 
45 Molloy, s. 85 



 42 

historiska perspektivet i litteraturläsning och urval hänger också ihop med detta, för vad är väl 

inte kunskap om olika tider och hur vår samtid har formats en del av den demokratiska 

förmågan? Detta resonemang talar mot en tematisk undervisning i innehållsliga sammanhang, 

vilket dessutom inte nämns explicit någonstans. Dessutom, på tal om tillvaratagande av 

elevers intresse, ges det inte samma positiva ordval som i Sv. Vad jag vill säga med detta är 

att innehållsaspekten, som jag tidigare nämnt, är kraftigt nedtonad vilket hänger ihop med hur 

tidigare nämnda mål och medel sammanfaller till förmån för färdighetskonceptionen.  

   Den samhällskritiska aspekten är som jag beskrev i den tematiska analysen inte existerande 

inom ämnesplanen för svenska som andraspråk. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på dess 

uttalade föresatser att problematisera svenskhet och det inskrivna målet att samtala om 

olikheter. Det enda som talar för det demokratiska idealet är den språkliga förmågan som 

förutsättning förståelse för och användande av sociala, kontextuella normer och 

textkonventioner. Helt enkelt rättigheten att uppfattas för den man är genom behärskandet av 

språksociala koder. Till sist: Frånvaron av formell behärskning av textanalys. Förmågan att 

ställa sig utanför en text, efterfråga författarens syfte och andra dolda mål tillhör ju om något 

en demokratisk agenda, vilket inte svenska som andraspråkselever omfattas av i detta 

styrdokument.  

   Synen på litteraturen som en läsarhändelse, den flytande identiteten och kulturrelativism är 

heller inga markörer som man finner stöd för i denna text. Av nyss omnämnda anledningar, 

varav frånvaron av det dialogiska och kritiska perspektivet räknas som de största. Istället 

tycker jag mig ana ett slags färdigt kulturkoncept, med tanke på att storheten litteratur och 

enheten eleven tänks ingå en förbindelse i läsningen men inte längre än just en förbindelse (jfr 

Hultin, s. 72). I ämnesplanens text nämns till exempel flera gånger hur andraspråkseleven 

förväntas ”förmedla” och ”återge” det han/hon läst som representerar den andra kulturen. Det 

om något förutsätter ju inte egen tankeförmåga eller nyansering av egna perspektiv. För det 

krävs samtal med andra, av den enkla anledningen att det som oreflekterat tas för sant också 

är en del av den kulturella tvångströja man är iklädd. Först i ifrågasättande och andras 

värdering av det man gör och tycker sker också förändringar. Eller åtminstone i reflexion i 

praktiken, genom till exempel skrivande i anslutning till det lästa. Och med retorikens verktyg 

som de ögonöppnare som så att säga strukturerar upp och tvingar till andra perspektiv, för att 

låna två begrepp som existerar i ämnet svenska. Och enligt det perspektiv som till exempel 

Molloy föreskriver.  
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4.3.4 Svenska – det högre bildningsämnet 

Att språket är identitetsstärkande slås fast redan i början av ämnesplanen för svenska. Men 

begreppet ges en annan innebörd än i SVA, vilket framkommer i läsningen av hela texten. Här 

handlar det inte lika mycket om stärkande av de kommunikativa färdigheterna med 

skönlitteraturen som mönstergivande exempel som att identifiera sig själv som en del av den 

kultur man tillhör. Jag tolkar här en syn på jaget som inbäddat i ett slags kulturarv, överförd 

från generation till generation via de verk som genom tiderna betraktas som kanon (jfr Hultin, 

s. 72). Formuleringar av följande slag stärker detta intryck: ”källa till självinsikt”, ”få sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter”, samt att eleverna ska ”producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa”. Jaget verkar alltså i stark förbindelse med kulturen i det 

skönlitterära verket.  

   Detta säger samtidigt något om varför ämnet snarare kan tolkas till förmån för ett 

bildningsideal än ett erfarenhetspedagogiskt. Den flytande identiteten som ständigt skapas och 

återskapas i mötet med artefakten är som bekant belägg för sistnämnda. I det här 

sammanhanget framkommer snarare en statisk syn på kultur; att storheten kultur förmedlar ett 

visst innehåll till enheten individ. Kulturen så att säga adderas till individen istället för att vikt 

läggs vid själva syntesen, ett tillblivande av ett annat som är mer än summan av delarna. 

Ytterligare ett intryck som styrker detta är ämnesplanens oproblematiska inställning till 

”svenskheten”. Jämfört med ämnesplanen i SVA som till och med uttryckligen påpekar att de 

svenska referensramarna inte har någon given tolkning, att det varierar beroende på ord, land, 

stad, ålder och kön. Det hade annars kunnat vara variabler att räkna med den Rosenblattska 

synen på läsandet som en läsarhändelse.  

   När det i SVA handlade om modern svensk litteratur handlar det här om centrala verk från 

olika tider. Jag har tidigare påpekat att det i samspel med övriga i dokumentet ställda krav på 

form och begreppshantering kan pläderas för att det handlar om det slags skönlitteratur som 

hör till klassisk formalbildning, där till exempel de aristoteliska principerna för dramatik och 

epik gör sig gällande. Men ämnesplanens vaghet på detta område, vilken sorts litteratur det är 

fråga om, ger snarare läraren friheten att tolka som han/hon vill. Men ovasett om dessa 

argument framstår som självklara utifrån läsning av ämnesplanen eller inte är det 

tankemässigt logiskt att val av skönlitteratur inom ramen för undervisning av 

litteraturvetenskapliga begrepp på ett eller annat sätt måste förhålla sig till de skönlitterära 

verk som så att säga lagt grunden för all berättarkonst, även modern sådan.  

   Denna ämneskonception är som klippt och skuren för de textorienterade litteraturteorierna 

som ju betonar den regelstyrda och abstrakta förmågan hos läsaren att på formnivå tränga sig i 
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verket. Att använda sig av stilistik och litteraturvetenskapliga tolkningsnycklar är ju 

aktiviteter som ställer höga krav på formell bildning. Just vetenskaplighet, offentlighet och 

bildning är tre värdeord som framskrivs tydligt i ämnesplanen för svenska. Till exempel talas 

det mycket om förberedelse inför högre studier. Men jämte detta finns ett annat mål; 

medborgerliga rättigheter. Förmågan att gå strukturerat fram när man analyserar en text tolkar 

jag som en del av syftet att ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” 

och därmed förbättra möjligheterna att sin röst hörd i samhällsdebatten.  

    

4.3.5 Svenska – färdighetsämne 

Kännetecknande för den här ämneskonceptionen är isolerad färdighets- och aktivitetsträning, 

uppdelat på språkliga aktiviteter respektive språkliga färdigheter: Att tala, läsa, lyssna och 

skriva samt analysera texter, beläsenhet och att kunna definiera centrala verk med mera. 

Begreppen i sig är inga entydiga tecken, men eftersom det centrala innehållet till vissa punkter 

sammanfaller med målen kan de säkerligen av en lärare tolkas som färdighetsaspekter. Till 

exempel upprepas det formella bildningsidealet i så väl centralt innehåll som mål. Det vill 

säga att till exempel kursinnehållet litterära analysbegrepp också ordagrant upprepas i 

målformuleringarna. Vilket helt enkelt kan tolkas som att syftet med att kunskap om centrala 

motiv är sig självt nog och inte i förlängningen syftar till något i stil med utvecklandet av 

personligheten. Överhuvudtaget framskrivs tydligt att just bildning och vetenskaplighet är 

värdefullt i sig. Jag antar att det hänger ihop med en syn på elevens autonomitet, att dessa 

egenskaper i framtiden ska vara de nycklar som leder till framgångsrika läsare och därmed 

framgångsrika universitetsstudier.  

    Att mål och medel så att säga sammanfaller som de gör i denna ämnesplan tror jag dock 

hänger ihop med de nya kraven på extrem tydlighet. Om målformuleringarna var luddigt 

hållna i Lpo94 är detta ett sätt att minska frirummet för vad läraren ska ta upp i sin 

undervisning. Det centrala innehållet blir mer tvingande till sin karaktär just eftersom det 

upprepas i målformuleringarna. Jag tolkar det också som ett tecken på en önskan om större 

mätbarhet. För hur kan ett luddigt mål som personlighet tillmätas samma precision som till 

exempel ”litteraturvetenskapliga begrepp”? 

   Det som dock talar emot tolkningen av svenska som färdighetsämne är att litteraturstudierna 

är centralt och att det finns ett uttalat syfte att vara bildande, demokratifostrande och 

personlighetsutvecklande. Skönlitteratur som verktyg för utvecklande av språket finns 

givetvis också, men med tanke på att det ges en väldigt liten plats i texten kan man knappast 
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säga att ”språket som system före kommunikation” stämmer in på modersmålssvenskan sådan 

den framskrivs i styrdokumentet.  

    

4.3.6 Svenska - erfarenhetspedagogiskt ämne 

Den tidigare kursplanen i svenska kunde enligt Eva Hultin i första hand tolkas till förmån för 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Även idag går det att hitta stöd på såväl explicit som 

implicit nivå för denna ämneskonception. Formuleringar som ”utmana till nya tankesätt” 

varvas alltså med erfarenhetspedagogiska element som så att säga går att läsa fram mellan 

raderna och således måste resoneras fram.  

   För det första, litteratur som ett sätt att skaffa insikter om sig själv och andra. Det 

relationella perspektivet i betydelsen ett utrymme för eleven att ta ställning, framföra kritik 

för att i slutändan vidga sin syn på världen och sig själv framkommer bland annat i 

ämnesplanens fokusering på ”förberedda diskussioner”. Även att eleverna ska ges möjlighet 

att skriva utifrån det lästa ger skäl för en sådan tolkning. Därutöver har vi målformuleringar 

som att värdera egna och andras texter. Och till sist och absolut störst, ett stort fokus på 

retorik. Att använda sig av dess verktyg är om något ett sätt att bredda perspektiven, såväl för 

andra som för sig själv. Det är först i mötet, i vässandet av argument och utvecklandet av nya 

som man får syn på vad man egentligen tycker och tänker samt skapar sig en uppfattning vad 

som döljer sig bakom orden hos en annan person. 

   Innebörden av relationell förståelse är också, vilket jag varit inne på i den tematiska 

analysen, att eleven tillåts sätta innehållet i relation till vad som är viktigt för honom/henne 

vilket får till naturlig följd att stoffurval bör göras utifrån eleverna och inte efter ett på förhand 

bestämt kursinnehåll. Det som talar emot det är dess normativa inslag, med tanke på dess 

oproblematiserade bild av vad svenskhet är för vilket jag också resonerat tidigare och därför 

nu lämnar därhän. Eva Hultin påpekar just att en utvidgad förståelse av litteratur, det vill säga 

att all sorts litteratur accepteras bara den är personligt relevant, är en av förutsättningarna för 

att denna konception ska kunna hävdas fullt ut. Och som jag tidigare argumenterat för kan 

knappast sägas att stoffurval görs på premissen elevers intresse, skapa läsarupplevelser - så 

kallad efferent läsning. Istället är det ett formellt krav på vetenskaplighet och offentlighet som 

styr. Bör tilläggas att förekomsten av centrala verk i sig inte utgör ett hinder i förståelsen av 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Snarare är det frånvaron av vissa karaktäristika, 

som till exempel personliga relevans och inslag av den Rosenblattska läsarhändelsen, det vill 

säga att litteratur blir till först i mötet med läsaren.  Som jag tidigare varit inne på finns 

snarare ett drag av litteraturen som något fritt existerande och förmedlare av eviga värden. Att 
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ett verk så att säga realiseras utifrån kategorier som ålder, kön, etnisk bakgrund, förkunskaper 

och intressen försvinner något på grund av det tydligt framskrivna bidningsidealet. Givetvis 

kan bildande litteratur sätta fingret på nyss nämnda variabler, men det är ett syfte som känns 

nedtonat.  

   En annan sak som hänger ihop med detta att se sig själv är genomskådandet av de stora 

sammanhangen. Historicitet och kulturkunskap är några av de värden som just läsning av 

klassiker kan bibringa. Det finns alltså vill jag påstå en poäng i kulturell bildning eftersom vi 

på ett eller annat sätt förhåller oss till det som varit och är i större perspektiv. 

Sammanhangsperspektivet är typiskt för denna ämneskonception. Och just det tydliga inslaget 

av ”litteratur från olika tider” och kravet på eleven att kunna ”sätta in centrala verk och 

författarskap i ett sammanhang” talar för det. Ämnesöverskridande arbete där olika ämnens 

perspektiv berikar varandra och temaarbete med innehåll som fokus för undervisningen 

framskrivs dock inte särskilt tydligt. Dock sägs som jag tidigare konstaterat att ”det finns 

möjlighet att anpassa stoffet till eleverna”.  

   För det andra, undervisning i innehållsligt meningsfulla sammanhang är en central del av en 

ämneskonception där kommunikation som största drivmedel i utvecklande av språk och 

inlärning står i fokus. Ett perspektiv som jag måste säga känns inte fullt så aktuellt med 

närvaron av ideal som hör till svenska som det högre bildningsämnet. Det är svårare att finna 

belägg för att elevers vilja att fungera i sociala sammanhang inom ramen för eventuella 

temaarbeten skulle vara det som styr stoffurval. Snarare är det återigen bildningsidealets 

vetenskaplighet och offentlighet som lär påverka lärarens val av litteratur, vilket snarare har 

drag av svenska som bildningsämne och färdighetsämne. I och för sig finns inget som talar 

emot att läraren arrangerar litteraturstudierna efter en tematisk princip, arrangerat efter de 

universella värden som klassiker tänks besitta. Men då borde det ha skrivits ut och framgått på 

ett tydligare sätt. 

   För det tredje, att ämnet svenska fostrar demokratiska medborgare finns det många belägg 

för i denna ämnesplan. Inslaget av retorik motiveras just som ”medborgarkompetens” vilket 

också kan tolkas omfatta förmågan att tolka källor kritiskt, värdera och granska andras texter 

samt att på ett konstruktivt sätt delta i diskussion med andra. En viktig del av det 

demokratiska målet är språksociologin, förmågan att anpassa sitt tal efter mottagare och 

insikter i vilka värderingar olika sorters språk medför. För skönlitteraturens del drar jag 

slutsatsen att den väljs på premissen av att vara mönstergill för olika sätt att tala på och därav 

den stora fokuseringen på texter av sakprosakaraktär som rör vardags-, arbets- och studieliv. 

Men framförallt drar jag också den slutsatsen att skönlitteratur väljs för att ge upphov till 
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diskussion om allmänmänskliga teman, sådant som berört och delat människor i olika läger i 

alla tider efter värderingar, uppfattningar och kunskaper. Just ordet dialog i dess egentliga 

bemärkelse verkar bara finnas i modersmålssvenskan. Endast här omtalas den explicit som 

diskussioner vilket förstärks av den globala läsningens betoning av kritisk granskning, ett 

givande och tagande av argument och delvisa inslag av relationell förståelse för litteraturens 

vad och varför. Mot bakgrund av detta skulle jag vilja sammanfatta innehållet i detta stycke 

som en spegling av det dialogiska klassrummet, för att återigen låna Gunilla Molloys begrepp.  

   Ett annat argument för intolkandet i detta avsnitts ämneskonception är just utvecklandet av 

djuptänkandet, det vill säga den process som tar vid när man med vissa metoder som till 

exempel litteraturanalys och formell språkbehandling tvingar tankarna ta ett extra varv. Samt 

att språk och litteratur framskrivs som varandras förutsättningar. Litteratur är innehåll och 

språk är dess form liksom att språk är innehåll och litteratur blir dess form. Detta talar för en 

kommunikativ syn på språkutveckling, att det bör ske inom ramen för innehållsligt intressanta 

sammanhang samt att tanken är det som utvecklar språket och vice versa.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 Svenskämnena utifrån ämneskonceptionerna 

Som jag tidigare har nämnt tar min studie vid där Eva Hultin avslutade. Hennes undersökning 

av svenska och svenska som andraspråk i Lpo94 resulterade i att båda ämnen kan tolkas till 

förmån för alla tre ämneskonceptionerna, med undantag för SVA som inte hade några som 

helst drag av att vara ett färdighetsämne. Tyngdpunkten för modersmålssvenskan såväl som 

andraspråkssvenskan utgjordes av svenskan som erfarenhetspedagogiskt ämne. Hennes 

avhandling visar också på stora likheter mellan dåvarande kursplanerna i svenska och svenska 

som andraspråk.  

   Som framkommer i min analys har dagens ämnesplaner en hög grad av selektivitet. Svenska 

kan i första hand ses som ett bildningsämne, till skillnad från andraspråkssvenskan som 

numera i första hand kan ses som ett färdighetsämne. I svenskan finns inslag av det 

erfarenhetspedagogiska perspektivet som konkurrerar med bildningsidealet. I SVA 

förekommer det erfarenhetspedagogiska perspektivet knappast alls, förutom på manifest nivå. 

Frånvaron av kritisk läsning, diskussioner, insikter i den retoriska processen, källkritik, ett 

kontrastivt kulturperspektiv, utvecklandet av komplexa tankar och den formella 

behärskningen av litteraturvetenskapliga begrepp är alla implicita tecken på att ett vidgande 

av de egna perspektiven, ifrågasättande av svenskhet och den egna identiteten inte är 

förhanden. Anmärkningsvärt råder precis motsatta förhållande för svenskan. Redan i 
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syftesinledningen konstateras att litteraturläsning ska bredda de egna perspektiven. Belägg för 

liknande hållning finns i SVA, om än förpassat till kommentarmaterialet. Skillnaden är att det 

i modersmålssvenskan finns en motsvarighet av detta ideal även på implicit nivå, alltså i de 

sammanhang där ordet diskussion och dialog kanske inte nämns rakt ut. De belägg jag fann 

för detta var de nyss omnämnda kritisk läsning och utvecklande av elevers djuptänkande med 

till exempel presentationstekniska hjälpmedel och allmänt insikter i argumentationens 

processer samt mer specifikt i retorikens konst. 

   Om man ska sätta in allt detta i ett Englundskt och Lundalskt resonemang kan konstateras 

att den nya kunskapsskolan, av Englund omtalat som ”monpolitiska” svängningen”, tydligt 

har satt avtryck i de statliga styrdokumenten för ämnet svenska i GY11. Skolan som 

medborgarbildande och demokratifostrande institution verkar ha tonats ned för en skola med i 

första hand ”tydliga mål och kunskapskrav”, sistnämnda citat den programförklaring som 

lades fram i statens offentliga utredning inför GY11 (SOU: 2008). Därav det tydliga 

framskrivandet av ett bildningsideal i svenska och ett färdighetsideal i SVA: Rosenblatts syn 

på läsarhändelsen och de läsarfokuserade teoriernas betoning av alltings relativitet, kunskap 

som mellanmänskliga projekt och maktstrukturella uttryck har alltså vad jag tolkar det fått ge 

gett vika för det individuella respektive blivit helt bortplockat i SVA. Såväl bildningsidealet 

som hela färdighetsidealet kännetecknar vad jag anser en syn på kunskapande som ett från 

olika sammanhang isolerat fenomen, något som den enskilde eleven inte når fram till i 

diskussion med andra. (Jfr Englund, s. 20-34) Som sagt, särskilt i SVA har detta gett 

genomslag i isolerad färdighetsträning med fokus på form och ett åsidosättande av innehåll. 

Likaså kan man tolka in en färdighetsaspekt även i Sv med dess bildningsideal. Dess drag av 

vetenskaplighet och förmågan hos eleven att ställa sig utanför det skönlitterära verket har 

kvaliteten av den litteraturteori som kallas formalism, som ju ensidigt fokuserar formsidan. 

Med andra ord framstår en kunskapssyn som bär starka drag av mätbarhet, det tidigare i 

teoridelen omnämnda cartesianska idealet.  

   För att ansluta till Thavenius frågor om svenskan: Ska den ses som ett språk- eller 

litteraturämne? Är språkliga färdigheter viktigast eller bör ämnet lägga en grund för elevernas 

mognad? Är språklig korrekthet viktigare än språkutveckling eller ska undervisningen vara 

uppdelad i moment eller arrangeras kring innehållsligt viktiga teman? Jag kan inte annat än 

konstatera att dessa motsatsförhållanden är särskilt tydliga i svenska som andraspråk, och med 

tyngdpunkt på det vänstra ledet. Men också att ämnesplanen för modersmålssvenskan idag bär 

fler drag av att vara språkämne, har fler inslag av grammatik, innehåller moment av 

formaliserad teknikträning. Med andra ord, för att knyta an till Bernt Gustavssons begrepp, 
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”techne”, med andra ord rena färdigheter. Bör tilläggas, vilket säkert framgått i läsningen av 

min uppsats att modersmålssvenskan även bär drag av ”fronesis”, med andra ord 

mellanmänsklig klokhet (jfr sid. 11). Till sist vill jag påpeka att den av Malena Persson och 

Kristina Nermans nämnda splittrade ämnessynen selekterats något, även om Sv är det ämne 

som fortfarande bär drag av att kunna tolkas in i alla tre ämneskonceptionerna.  

 

5.2 Svenska som andraspråk – en fråga om demokrati 

I analysdelen kom jag fram till det anmärkningsvärda i att det tidigare förhärskande 

erfarenhetspedagogiska idealet är så osynligt i SVA. Dels på grund av att det går på tvärs mot 

vad forskningen säger om utvecklandet av ett andraspråk, dels på grund av att det länge har 

varit just det dominerande perspektivet i svenska som andraspråksklassrummet. Här har det 

länge hävdats, såväl på praktisk nivå ute på skolorna såväl som på lärarhögskolorna i 

utbildandet av SVA-lärare, att svenska bör utvecklas i kommunikativt meningsfulla 

sammanhang, allt för att skapa så varierad språklig input som möjligt. Molloy och Gibbons 

liksom internationella undersökningar talar tydligt för litteraturen som dialogiskt instrument; 

ett sätt att fördjupa det egna tänkandet, vidga de egna perspektiven och öva sig i formella 

talspråkssituationer tillsammans med klasskamraterna (jfr sid. 15-17). Nu verkar detta så 

kallat reciproka klassrummet ha bytts ut mot ett annat ideal där grammatiken och formstudier 

fått förnyad status. Risken finns att lärare tolkar det som kontextlös inlärning av grammatik. 

Dels på grund av att det metakognitiva kunnandet ges så stor plats, dels på grund av att det 

erfarenhetspedagogiska perspektivet är så pass nedtonat. Inget fel med grammatik, men det 

bör som sagt enligt forskningen ske i samklang med individens språkliga nivå och läras ut på 

ett induktivt sätt. Det vill säga att det förs på tal efter att en text har introducerats och inte 

utgöra ett självändamål. Sammanfattningsvis tolkar jag grammatikmålet, så som det 

framskrivs i ämnesplanen för SVA, som konkurrerande med ett antal faktorer som enligt 

forskningen är vägen till framgångsrika andraspråksklassrum: Samarbete, aktiverande 

uppgifter där elever får förhandla om innehåll, kontextualisering, dialog mellan lärare och 

elev, självständig reflexion över innehåll med mera46.  

   Det talas inom forskningen också mycket om positiva förebilders betydelse för utveckling 

av målspråket och som Vygotskilj var inne på, ett förankrande i elevernas tidigare 

erfarenheter (jfr sid. 16). Litteraturen som brobryggare till andra människors upplevelser, 

värderingar och erfarenheter i respektfulla samtal är några av de förutsättningar som krävs för 

                                                 
46 Hajer Maaike, Theun, Meestringa (2010): Språkinriktad undervisning. En handbok. Stockholm: Hallgren & 
Fallgren, s. 71.  
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att känslomässigt vilja ta till sig det nya och också ett sätt att arbeta på en språkligt högre nivå. 

Med anledning av detta vill jag tolka ämnesplanen i svenska som andraspråk som snarare 

assimilerande till sin karaktär än additiv. Sistnämnda med betydelsen att de gamla 

erfarenheterna tillåts fritt spelrum med tillägg av nya och insikt i andra människors 

föreställningsvärldar. Som framgick i analysen är snarare förstnämnda förhanden; ett 

insupande av svenskheten båda vad gäller kunskaper om som i. Andraspråksleven ska som 

bekant få inblick i det nya genom förmågorna ”redogöra” och ”återge” samtidigt som han/hon 

förväntas tillägna sig de språkliga register som hör till det förmodat svenska för att på så sätt 

inte bli offer för ”konsekvenser” av att avvika för mycket. 

   Anmärkningsvärt är det också med tanke på att de demokratiska idealen inte verkar omfatta 

elever med ett annat modersmål än svenska. Man kan fråga sig vilka signaler det skickar ut, 

det bristande intresset för andraspråkselevens förmåga och vilja att ta del av det offentliga 

samtalets demokratiska samtal. För utan kunskaper om sig själv, tolkningsförmåga av olika 

texter, kulturell förståelse av både sig själv och det nya, kunskaper om samtid och historia, 

grundläggande kunskaper i den retoriska processen och bildning kan denna elev inte ges 

samma förutsättningar att bli delaktig i det offentliga samtalet som till exempel 

modersmålseleven. Thomas Englund reste i artikeln ”Utbildningspolitiska monopolism” 

frågan vilka socioekonomiska skikt som kan tänkas välja friskolor och hur det kan tänkas 

reproducera en viss segregation. Jag vill i anslutning till hans fråga utveckla det med 

ytterligare en aspekt: Vilka socioekonomisk skikt kan tänkas välja svenska som andraspråk? 

Mitt spontana svar blir: Inte de med resursstarka föräldrar! Men detta får bli föremål för en 

andra studie.  

   Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de av Skolinspektionen framlagda rapporter om 

ökade skillnader mellan skolor och klasser tycks gälla även uppdelningen av svenska och 

svenska som andraspråk47. Dessa två ämnen som historiskt sett löpt parallellt har nu getts 

diametralt olika innehåll. Så har vi ännu ett exempel på ”det organisatoriskt starkt 

differentierade systemet med tydliga återvändsgränder” för att knyta an till inledningscitatet 

av Thomas Englund. Eller, för att dra en parallell till Gun Malmgren, det traditionella 

förhållandet mellan litteratur som bildningsmedel för en kulturelit och ett lägre ansett 

färdighetsmål för arbetare: Andraspråkssvenskan som vägen till ett yrkesliv och 

modersmålssvenska som vägen till fortsatta studier.  

                                                 
47 Bristande likvärdighet i gymnasieskolans betygssättning 
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2009/bristande-likvardighet-i-
gymnasieskolans-betygssattning-1.89584 
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