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Sammandrag 
 
Styrdokument, som exempelvis skolans kurs- och ämnesplaner, syftar till någon form av 

påverkan och en anonym författare, ofta en myndighet, tar ansvar för innehållet. 

Styrdokumenten har därför inga ambitioner att vara polyfona och dialogiska, men kan 

ändå sägas vara det i olika grad; deras röster kan vara motstridiga eller harmoniera med 

varandra. 

I uppsatsen studeras i vilken omfattning polyfoniska röster av motsägande natur 

förekommer i de till synes monologiska kurs- och ämnesplanerna för kurserna Svenska 

A och Svenska 1 i Lpf94 respektive GY11 samt hur de uttrycks i språkliga 

konstruktioner. I uppsatsen undersöks också vilka olika ämnesuppfattningar, paradigm, 

som kommer till uttryck i styrdokumenten. 

Analyserna visar att den äldre kursplanen bara är svagt dialogisk. Ändå framstår den 

som betydligt mer polyfonisk än 2011 års ämnesplan, som är starkt monologisk, 

preskriptiv och till det yttre fri från ideologiska motsättningar. Detta undanhållande av 

olika röster i texten kan bero på en medvetenhet hos avsändaren om att invändningar 

finns gentemot det som yttras. 

De studerade kurs- och ämnesplanerna ansluter sig, i varierande grad, till olika 

paradigm inom svenskämnet. 

   
 

Nyckelord: svenskämnet, styrdokument, kursplan, ämnesplan, polyfoni, 

ämnesparadigm, Lpf94, GY11 
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1 Inledning 

Styrdokument av olika slag syftar till någon form av påverkan och uttrycker 

avsändarens medvetna eller omedvetna föreställningar om vad som skall uppnås. I 

skolans värld styrs stoffurval, organisation och undervisning av läroplaner som tolkas 

och omsätts i en praktik. Kursplaner kompletterar läroplanerna och anger målen med 

undervisningen i varje enskilt ämne. Styrdokument har anonyma författare, där en 

myndighet, i detta fall Skolverket, tar ansvar för innehållet. Dessa texter har därmed 

inga ambitioner att vara polyfona och dialogiska, men de kan ändå vara det i olika grad; 

rösterna kan vara motstridiga eller harmoniera med varandra (Hellberg, 2008:6). Jag har 

valt att studera i vilken omfattning polyfoniska röster av motsägande natur förekommer 

i de till synes monologiska kursplanerna/ämnesplanerna för svenska i gymnasieskolan 

och hur de kan uttryckas i språkliga konstruktioner. Vilka röster talar? Är de 

samstämmiga eller inte?  Vilka ämnesuppfattningar uttrycks i styrdokumenten? 

Den 1 juli 2011 införs en ny läroplan för gymnasieskolan, GY11, och i anslutning till 

den, nya ämnesplaner. De förändringar som introduceras i och med gymnasiereformen 

blir synliga i styrdokumentens texter och en studie av de olika röster som talar och 

vilken syn på svenskämnet som uttrycks i ämnesplanen, ger en inblick i vad som 

utspelar sig under ytan i en till synes samstämmig myndighetstext. En jämförelse mellan 

den utgående kursplanen i svenska från år 2000 och den nya, snart aktuella ämnesplanen 

kan dessutom visa på intressanta skillnader i dokumentens textuella struktur på den 

lexikogrammatiska nivån (för termen lexikogrammatisk nivå, se Hellspong & Ledin, 

1997: 65). Skillnader i synen på svenskämnet kan också studeras vid en jämförande 

analys. 

Som lärare i svenska på gymnasiet kommer jag att tolka och utforma min 

undervisning med hänsyn till gällande styrdokument och den aktuella situationen där 

eleverna med sina olika behov, förutsättningar och önskemål spelar en betydande roll. 

Jag anser därför att det är mycket intressant att studera språket i kurs- och 

ämnesplanerna i svenskämnet för att komma närmare några av de, ibland motstridiga, 

diskurser som finns under ytan hos dessa dokument. En sådan undersökning kan ge mig 

värdefulla perspektiv på läraruppdraget och placerar både uppdrag och styrdokument i 

ett större sammanhang.  
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2 Bakgrund 

Man kan se på konstruerandet av läroplaner och kursplaner som något oproblematiskt 

och konfliktfritt eller som en kamp mellan olika intressen (Hellberg, 2008:10). Skolans 

styrdokument är byggda på mänskliga beslut och tidstypiska regler. De har förhandlats 

många varv, konstruerats och omkonstruerats för att fylla bestämda sociala och 

samhälleliga syften (Arfwedson & Arfwedson, 1995:21). Läroplaner och kursplaner 

uppfattas som neutrala, och vilande på moraliskt och förnuftigt oantastliga grunder, trots 

att de bygger på normer och värderingar som nästan alltid ger anledningar till 

individuella eller kollektiva protester och maktkamper (Arfwedson & Arfwedson, 

1995:22). Men styrdokumenten måste ändå ge sken av samstämmighet så att 

mottagaren inte behöver känna tveksamhet om vad som ska uppnås!  

Ryssen Michail Bachtin (1895-1975) brukar presenteras som språkfilosof och 

litteratur- och kulturteoretiker, men hans största insats är som dialogorienterad tänkare 

som rör sig mellan olika vetenskapliga ämnesområden (Dysthe, 2003:96). Han brukar 

tillskrivas uppfattningen att flera röster hörs i texter, att de är polyfona. Bachtin är 

mycket intresserad av relationer och ser dialogen som den absolut grundläggande 

relationella principen. Självet definieras genom dialogiska relationer till ”den andra” – 

”att vara är att kommunicera” (Dysthe, 2003:99, Bachtin 1984:12). Bachtin definierar 

språket som yttranden och text som existerar i en kontext, eller diskurs. Ett yttrande står 

alltid i ett dialogiskt förhållande till andra yttranden, men en författare kan undertrycka 

de andra rösterna så att endast en stämma kommer till tals och texten blir monologisk 

(Dysthe s.99). Bachtin är kritisk mot monologisering, dvs. när det mångtydiga blir 

entydigt och när öppna meningsutbyten blir slutna och inget utrymme ges för tvivel, 

frågor eller invändningar (Dysthe s.104). Någon kan genom sin status eller ställning 

vara bärare av det auktoritativa och monologiska ordet. Bachtins teorier är användbara 

vid studiet av språket i skolans kursplaner och de eventuella konflikter som döljer sig i 

avsändarens till synes monologiska yttranden.  

Staffan Hellberg har i studien Konflikter i grundskolans kursplaner i svenska som 

publicerades i Språk och stil. Tidskrift för svensk språkforskning år 2008, utifrån ett 

språkvetenskapligt perspektiv och med inspiration från Bachtins teorier, undersökt i 

vilken utsträckning kursplanerna i svenska för den svenska grundskolan från 1962 och 

framåt är polyfoniska, vad dialogen handlar om och om det går att se ideologiska 

motsättningar i kursplanerna. I artikeln studerar Hellberg också vilka 
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ämnesuppfattningar som kommer till uttryck i kursplanerna i svenska genom att 

använda sig av Lars-Göran Malmgrens definition av svenskämnets paradigm. 

Malmgren urskiljer i sin bok Svenskundervisning i grundskolan (1996) tre 

ämnesuppfattningar som konkurrerar om dominansen i svenskundervisningen i 

praktiken, i kursplaner, i läromedel och i ämnesdebatt. De tre paradigmen är enligt 

Malmgren (1996:87ff) följande: 

Svenska som ett färdighetsämne med en undervisning som bygger på formalisering av 

färdighetsträningen. Eleverna ska behärska den formella teknik som är kopplad till olika 

språkliga delfärdigheter. Träningen sker genom återupprepning av olika moment och 

den språkliga tekniken förutsätts sedan kunna användas i tillämpade språksituationer. 

Svenskan är ett språkämne som ska vara till praktisk nytta i elevernas vardag. Svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne innebär en förmedling av ett kulturarv som 

betraktas som oersättligt. I kulturarvet ingår ett urval av de litterära verk och författare 

som litteraturhistoriker anser vara de mest värdefulla. Genom att läsa denna kanon får 

eleverna en gemensam kulturell referensram och den klassiska litteraturen antas ha en 

personlighetsutvecklande effekt på eleverna. Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne utgår från den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. 

Färdighetsträningen funktionaliseras och inordnas i ett sammanhängande 

kunskapssökande arbete. Innehållet bestäms utifrån vad som är realistiskt från fall till 

fall och det finns en strävan att i undervisningen arbeta med teman om mänskliga 

erfarenheter. 

2.1 Från Lpf94 till GY11 

I och med läroplanerna för grundskolan (Lpo94) och gymnasieskolan (Lpf94) som 

utfärdades 1994, förändrades styrningsformen i läroplanerna. Från att tidigare ha 

reglerat innehållet i undervisningen skulle läroplanerna nu föreskriva mål för studierna 

(Linde, 2006:89). I läroplanerna presenterades de fastlagda målen för studierna i 

övergripande termer och i kursplanerna föreskrevs målen för varje ämne och kurs, 

såsom strävansmål och uppnåendemål. Denna nya styrningsform kallades målstyrning 

och innebar bl. a. att valet av undervisningsstoff skulle ske lokalt och att eleverna skulle 

vara delaktiga i urvalet (Linde, 2006:89f). Inga metodiska anvisningar gavs och lärarna 

hade friheten att använda sin kreativitet vid konstruerandet av kurser. Styrdokumentens 

texter var formulerade på ett sätt som gav utrymme för tolkningar och kursplanerna i 
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svenska var i och med Lpf94 desamma för alla gymnasieprogram. Alltsedan år 1991, 

när den svenska skolan kommunaliserades, hade kommunernas ansvar för organisation 

och genomförande av de statliga målsättningarna ökat (Dahl, 1999:82) och den relativt 

höga frihetsgraden i styrdokumenten var en följd av att undervisningens innehåll skulle 

utformas lokalt.  

Under de år som förflutit sedan Lpo94 och Lpf94 introducerades, har det debatterats 

om de olika sätt som lärare och skolledare hanterar den lokala friheten på, kan vara ett 

hot mot likvärdigheten i den svenska skolan. Man har även i skoldebatten kritiserat de 

alltför många målnivåerna i kursplanerna som ansetts vara otydliga för lärare, elever 

och föräldrar. Dessa ”problemområden” har också i debatten betraktats som några av 

orsakerna till svenska elevers försvagade studieresultat (Skolverket, 2011). 

I början av år 2007 tillsatte regeringen en utredning om en reformerad 

gymnasieskola. Denna utredning fick namnet Gymnasieutredningen och lade på våren 

2008 fram sitt betänkande med titeln Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 

(SOU 2008:27). Betänkandet föreslog en ny struktur för gymnasieskolan med en tydlig, 

nationellt fastställd målnivå. Just tydlighet ska genomsyra styrdokumenten för den nya 

gymnasieskolan, och vara av det slaget att likvärdigheten stärks (SOU 2008:27 s.27).  

Även regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan 

(prop.2008/09:199) har varit ett viktigt dokument för arbetet med den nya läroplanen 

GY11. Gymnasiereformen, som bl.a. innefattar nya ämnesplaner (tidigare benämnda 

kursplaner), kommer enligt riksdagsbeslut att tillämpas fr.o.m. 2011-07-01. I 

svenskämnet blir då endast kursen Svenska 1 ett gymnasiegemensamt ämne, dvs. en 

kurs som är obligatorisk för samtliga gymnasieprogram.  

2.2 Tidigare forskning 

Svenskämnets innehåll, identitet och praktik har studerats på flera håll inom den 

ämnesdidaktiska forskningen. I avhandlingen På jakt efter språk. Om språkdelen i 

gymnasieskolans svenskämne presenterar Fredrik Hansson (2011:12-18) en översikt 

över de senare årens forskning om svenskämnet och de olika områden den belyser, som 

exempelvis litteraturundervisning, skrivundervisning, muntlighet och lyssnande eller 

sakprosaläsning. Forskningen kring svenskämnet i kursplaner och andra styrdokument 

är hittills inte så omfattande, men Hansson nämner bl. a. Edmund Knutas (2008) 

avhandling Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie 
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av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 

1994, Lotta Bergmans (2007)  avhandling Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av 

svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser samt Anita Norlunds (2009) avhandling 

Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare 

och nationella prov som exempel på tre avhandlingar som innehåller kursplansanalyser. 

I Staffan Hellbergs (2002, 2008) studier av kursplaner i svenska för grundskolan 

analyseras kursplanerna ur ett språkvetenskapligt perspektiv, utan att de sätts i direkt 

samband med någon studerad undervisningspraktik. Hans metod, som jag utgår ifrån i  

mina kurs- och ämnesplansanalyser, beskrivs mer utförligt i kapitel 5 nedan. 

3 Syfte 

Studien ska visa vilka eventuella konflikter som finns i gymnasieskolans 

kursplaner/ämnesplaner för kurserna Svenska A respektive Svenska 1 i Lpf94 och  

GY11, hur dessa kursplaner/ämnesplaner skiljer sig från varandra ur en 

språkvetenskaplig synvinkel och vilka ämnesuppfattningar som kommer till uttryck i 

styrdokumenten. 

4 Material  

Det material som studeras är 2000 års reviderade kursplan i svenska för gymnasieskolan 

i Lpf94 (Skolverket, 2000) och den nya ämnesplanen i svenska för gymnasieskolan som 

den föreligger på Skolverkets hemsida 2011-04-01. Den nya läroplanen GY11 tas i bruk 

fr.o.m. 2011-07-01 och i denna ersätts kursplanerna med ämnesplaner (Skolverket, 

2011) . 

Jag har valt att avgränsa mina studier av de två kurs- och ämnesplanerna till att 

omfatta de skrivningar om ämnets syfte, karaktär och uppbyggnad/centralt innehåll som 

inleder planerna samt beskrivning av innehåll, mål/kunskapskrav och betygskriterier för 

kurserna Svenska A och Svenska 1. Denna avgränsning har gjorts eftersom dessa båda 

kurser är obligatoriska för elever på samtliga gymnasieprogram och för att studier av 

samtliga kurstexter i kurs- och ämnesplanerna för svenskämnet i gymnasieskolan skulle 

bli en alltför omfattande uppgift för en uppsats av den här storleken.  
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Styrdokumenten analyseras sådana som de är, utan hänsyn till deras tillkomsthistoria, 

vilket betyder att graden av polyfoni i de båda kurs-/ämnesplanerna kan ha styrts av 

såväl regeringsuppdraget som av avgöranden som gjorts under formuleringsprocessen. I 

analyserna utgår jag från kurs- och ämnesplanernas respektive dispositioner, men för att 

en jämförande analys ska vara möjlig sammanför jag i avsnitt 6.3 de delar som har 

liknande syfte och innehåll, trots att deras rubriker och placering i planerna skiljer sig åt. 

De analyserade kurs-/ämnesplanerna finns tillgängliga i bilagorna 1 och 2. Vid citat 

eller hänvisning till enskilda ord som enligt den valda metoden fungerar som markörer 

för polyfoni eller ämnesparadigm, anger jag bilagenummer och radnummer inom 

parentes, exempelvis (bil. 1, rad 36). Radnumreringarna i styrdokumenten har lagts till 

av mig för att underlätta hänvisningar till texterna. 

För läsbarhetens skull kallar jag ibland den reviderade kursplanen i svenska från år 

2000 som ingår i Lpf94 för den äldre kursplanen och ämnesplanen i GY11 för den nya 

ämnesplanen. 

5 Metod 

För att undersöka i vilken utsträckning det finns en polyfoni i kurs- och ämnesplaner för 

svenska i Lpf94 och GY11, vad dialogen handlar om och om det går att se ideologiska 

motsättningar i dokumenten, använder jag samma metod för textanalys som Staffan 

Hellberg (2008) beskriver i artikeln ”Konflikter i grundskolans kursplaner i svenska”, 

där han också undersöker vilka ämnesuppfattningar som kommer till uttryck i 

kursplanerna. Hellberg befinner sig till den största delen på den lexikogrammatiska 

nivån i sin analys, metoden är eklektisk vilket betyder att han hämtar terminologi, 

teorier och analysmetoder från olika forskare och skolor på det språkvetenskapliga fältet 

samtidigt som han bryter ny mark inom området. I de fall jag i min analys använder 

någon av de källor Hellberg hänvisar till i sin artikel anges de som referenser i min text. 

Staffan Hellberg har också berört ämnet i kapitlet ”Svenskämnets röster” i boken 

Skolämne i kris? (Falkevall & Selander, 2002:83-103), en text vilken jag refererar till 

vid några tillfällen i min studie.  

Genom att begränsa studien av språkliga konstruktioner som uttrycker polyfoni till 

styrdokumentens argumenterande dialoger, kan motsättningar i de preskriptiva och i de 

flesta fall monologiska texterna avslöjas (Hellberg, 2008:9). Begränsningen påverkar 
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vilka språkliga konstruktioner som blir aktuella och en beskrivning av vilka de är följer 

i avsnitt 5.1.2. Förekomst av de utvalda språkliga konstruktionerna i de studerade kurs- 

och ämnesplanerna visar på graden av polyfoni i dokumenten. Vid behov benämner 

Hellberg textens egen röst Ego och den andra rösten kallas, med Bachtins terminologi, 

Den andra, se avsnitt 5.1.1 nedan (Hellberg, 2008:7). Den valda metoden gör inte 

anspråk på att täcka in all polyfoni i texterna, men har visat sig vara användbar för att 

visa att preskriptiva myndighetstexter kan innehålla flera, ibland med varandra 

motsägande röster (Hellberg, 2008:35). 

Staffan Hellberg studerar också vilka ämnesuppfattningar som kommer till uttryck i 

kursplanerna i svenska genom att använda sig av Lars-Göran Malmgrens definition av 

svenskämnets tre paradigm, vilka tidigare i denna uppsats sammanfattats i kapitel 2, 

Bakgrund.  

De studerade kurs- och ämnesplanerna har tillkommit som delar av två olika 

läroplaner, Lpf94 och GY11. I avsnitt 6.1 inleder jag med att analysera den reviderade 

kursplanen i svenska från år 2000 och fortsätter sedan med en analys av den nya 

ämnesplanen i GY11 i avsnitt 6.2. Därefter gör jag, i avsnitt 6.3, en jämförande analys 

för att se om graden av polyfoni skiljer sig åt mellan de undersökta styrdokumenten och 

vilka ämnesparadigm som gör sig gällande i dem. 

5.1 Centrala begrepp i Hellbergs metod 

I analysen av kurs- och ämnesplanerna utgår jag som nämnts från Staffan Hellbergs 

metod och de begrepp han använder i sina textanalyser av kursplaner i svenska för 

grundskolan. De centrala begreppen i Hellbergs metod definieras nedan. 

5.1.1 Egos röst – Den andras röst 

Hellberg anser att Bakhtins teorier om texters flerstämmighet är användbara vid studier 

av språket i skolans kursplaner och de eventuella konflikter som döljer sig i avsändarens 

till synes monologiska yttranden. Motsatsen till en monologisk text är en polyfonisk text 

där olika perspektiv, attityder och röster kan mötas som jämlikar, kanske i en dialog 

(2008:6). 

Influerad av Bachtin, kallar Hellberg (2008:6) i sin artikel, vid behov, textens egen 

röst för Ego och den andra rösten med Bactins egen terminologi för Den andra. Den 

andra behöver inte alltid vara adressaten för texten; beteckningen kan gälla olika röster 
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på olika ställen i samma text och den kan ibland på ett opersonligt sätt representera en 

uppfattning som textens egen röst tror finns i ett annat läger än hans eget. 

5.1.2 Språkliga konstruktioner 

För att urskilja Den andras röst från textens egen röst, har Hellberg valt ut några 

språkliga konstruktioner som grupperas i fyra kategorier (2008:12 ff):  

a) Satspar samordnade med adversativt men; satspar där den senare satsen 

innehåller ett adversativt adverb som dock, ändå; koncessiva satsfogningar med 

bisatser inledda av t.ex. även om. 

b) Satser negerade med inte, ej, aldrig, knappast. 

c) Satser som markerar starkt påbud med det deontiska hjälpverbet måste eller 

starkt förbud med deontiskt hjälpverb + negation får inte. Kursplanernas 

preskriptioner markeras normalt med skall eller bör (inte) eller ges utan särskild 

markering i satser med det finita verbet i indikativ. 

d) Satser som innehåller motiveringar uttryckta med kausala adverb som därför, 

med kausala bisatser inledda t.ex. med eftersom, med finala bisatser och 

infinitivfraser inledda med för att eller med konsekutiva bisatser inledda med  

så att. 

5.1.3 Svenskämnets paradigm 

Inom svenskämnet står olika ämnesuppfattningar i konflikt med varandra. I mina 

analyser av kurs- och ämnesplanerna i svenska för gymnasieskolan, väljer jag, liksom 

Staffan Hellberg, att använda mig av de tre ämnesuppfattningar, paradigm, som Lars-

Göran Malmgren (1996:87ff) urskilt i den svenska skolans undervisning: 

 

• Svenska som ett färdighetsämne  

• Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 

• Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 

 

Dessa ämnessyner är svåra att i praktiken finna i sin renodlade form, men i 

styrdokumenten märks paradigmen mer eller mindre tydligt. Styrdokumenten ansluter 

sig till något eller några paradigm, vilket ibland leder till ideologiska konflikter i 
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kursplanernas texter. Genom analyser av vilka paradigm som gör sig gällande i de 

aktuella styrdokumentens texter synliggörs deras eventuella ideologiska konflikter. 

6 Analys  

I detta kapitel analyseras i avsnitt 6.1 2000 års reviderade kursplan för svenska för 

gymnasieskolan (Lpf 94) och i avsnitt 6.2 ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan i 

GY11 enligt den metod som beskrivs i kapitel 5.  

En jämförande analys av de två styrdokumenten i avsnitt 6.3 avslutar detta kapitel. 

6.1 Lpf94 - 2000 års kursplan i svenska för gymnasieskolan 

Den reviderade kursplanen i svenska från år 2000 analyseras såsom den föreligger på 

Skolverkets hemsida. Samtliga citat och polyfoniska markörer i avsnitt 6.1.1 – 6.1.5, är, 

där inte annat anges, hämtade från detta dokument som är tillgängligt i sin helhet i  

bilaga 1. 

Styrdokumentet för gymnasieskolans kurs Svenska A består av ämnesbeskrivningen, 

som är indelad i avsnitten Ämnets syfte, Mål att sträva mot och Ämnets karaktär och 

uppbyggnad, samt kursbeskrivningen, vilken består av Mål som eleverna skall ha 

uppnått efter avslutad kurs och Betygskriterier för respektive betygssteg.  

I analysen följer jag kursplanens disposition. 

6.1.1 Ämnets syfte 

2000 års kursplan i svenska inleds med en vag ideologisk röst, där tyngdpunkten för 

ämnets syfte och roll i utbildningen läggs på ämnets roll för den personliga och 

kunskapsmässiga utvecklingen: 

 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och 

kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 

ställningstagande. Den syftar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan att 

kommunicera med andra. (bil. 1, rad 9-12) 

 

Texten uttrycker att det finns ett samspel mellan den enskildes utveckling och det 

omgivande samhället, där språket är av grundläggande betydelse. Språket har betydelse 
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både för den personliga identiteten och för samhörigheten med andra, det är ett 

kommunikationsverktyg som individen använder i samspelet med omvärlden. Denna 

beskrivning av undervisningens syfte gör att texten i detta avsnitt får en svagt dialogisk 

stil där rösterna harmonierar med varandra; det finns ingen tvekan om att språket och 

svenskundervisningen är viktiga för utvecklingen både på individ- och samhällsnivå. 

Samtidigt är texten monologisk eftersom påståenden radas på varandra, exempelvis:  

 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. (bil.1, rad 22) 

 

Genom språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen tydlig och hanterbar. 

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

växer. (bil.1, rad 25-26) 

 

Hellberg anser att det flitiga bruket av påståenden bidrar till ”en allmänt auktoritativ stil, 

som med ogarderade påståenden fastslår hurdan världen är, utan att underbygga dessa 

påståenden med motiveringar” (2002:84). 

Den andras röst skymtar fram i det analyserade avsnittets sista stycke som talar om 

vikten av att i tal och skrift kunna använda språket för att aktivt och ansvarigt kunna 

delta i samhällslivet:  

 

Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling. (bil.1, rad 31-32) 

 

Att avsändaren valt att använda det kausala adverbet därför kan bero på att det hos 

mottagaren av texten, Den andra, finns ett ifrågasättande eller en invändning mot det 

som framförs, men mottagaren är beredd att acceptera beskrivningen om motivering ges 

(jfr Hellberg 2008:14). För att ytterligare stärka sin motivering lägger avsändaren 

därefter in ett preskriptivt yttrande, med det påbjudande verbet skall:  

 

Inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 

färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och kulturyttringar. 

(bil.1, rad 32-34) 

 

Talet om språkets bärare av den kulturella identiteten i form av bl a kulturarv och 

kulturyttringar kan uppfattas som en ideologisk röst, om än svag och av allmänt 

välmenande karaktär.  



 

 11

Denna text ansluter sig till det erfarenhetspedagogiska paradigmet på ett tydligt sätt: 

svenskundervisningen är identitetsskapande och utvecklande för eleverna. 

6.1.2 Mål att sträva mot 

Avsnittet inleds med det preskriptiva yttrandet att ”Skolan skall i sin undervisning i 

svenska sträva efter att eleven” (bil.1, rad 36) efterföljt av 13 st målformuleringar. Detta 

skall uppfattas som något som avsändaren trycker extra hårt på och som inte kan 

ifrågasättas av mottagaren, i detta fall skolan och underförstått lärarna. Eleven är 

objektet för skolans undervisning och de olika strävansmålen utgörs av finita verbfraser, 

vilket ger dem en preskriptiv karaktär: ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva 

efter att eleven” exempelvis 

 

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 

olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 

kontakt och påverkan, (bil.1, rad 42-44) 

eller  

utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från såväl muntliga som 

tryckta och digitala källor, (bil.1, rad 50-51) 

 

Att avsnittet handlar om mål att sträva mot samtidigt som det har ett påbjudande 

uttryck, ger en känsla av polyfoni, där en mer försiktig och övergripande 

målformulering jämkats samman med en resultatinriktad. Strävansmålen utgör 

utgångspunkten för undervisningen och anger önskvärd kvalitet för skolans arbete, de 

beskriver ett önskat resultat. 

I den tionde målformuleringen uppges att skolan i sin undervisning skall sträva efter 

att eleven 

 

genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, 

humanistiska och etiska värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera 

emot, (bil.1, rad 61-62) 

 

Detta adversativa men visar att den andra satsen innehåller en invändning mot den första 

och vi kan anta att det är avsändaren, Ego, som står bakom yttrandet i den första satsen. 

Trots invändningen från Den andra, medger Ego att det finns ett berättigande i Den 

andras inlägg (Hellberg, 2008:12f). Det råder egentligen inga motsättningar mellan 
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rösterna om att det finns konflikter i samhället kopplade till olika grundläggande 

värden. Detta kan kallas för en ”respektfull konfrontation” och är typisk för den 

harmonidiskurs som genomsyrat skolan under mycket lång tid (Persson, 2007:46). 

Textens anknytning till det erfarenhetspedagogiska paradigmet förstärks med 

användningen av dynamiska verb som uppövar (1 st) (bil.1, rad66), uttrycka/uttrycker 

(2 st) (bil.1, rad 42, 58), och utveckla/utvecklar/utveckling (10 st) (bil. 1, rad 40, 42, 

45,47, 50, 52, 55, 63, 64). Verben signalerar avsändarens avsikt att undervisningen skall 

leda till en positiv förändring, en personlig växt, hos eleverna som skulle kunna 

beskrivas som ett utåtriktat meningsskapande. Även i verbet förstå och avledningar av 

detta (5 st) (bil.1, rad 37, 40, 59, 66), verbet förvärvar (1 st) (bil.1, rad 68) och 

adjektivet förtrogen (1 st) (bil.1, rad 61) finns en positiv klang som signalerar om en 

inre personlig växt, ett inåtriktat meningsskapande där eleven integrerar kunskapen. 

Detta sätt att uttrycka sig rimmar väl med det erfarenhetspedagogiska paradigmet där 

arbetet med språket sker i ett funktionellt sammanhang där eleverna skriver, läser och 

talar för att skaffa sig kunskaper om både sin inre värld och omvärlden. Språket blir ett 

redskap för tänkande och begreppsbildning (Malmgren, 1996:62). 

6.1.3 Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Detta avsnitt av kursplanen är till största delen monologisk och det första stycket inleds 

med påståendet att ”I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet” 

(bil.1, rad 72). De efterföljande yttrandena i stycket utgör, trots den monologiska tonen, 

ett litet försvarstal, där Ego presenterar fördelarna med att behandla språk och litteratur 

som en helhet i svenskämnet: 

 

Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och insikter i hur man använder språket i 

olika sammanhang samt till en större förståelse av litteraturen och en djupare kunskap om 

den. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, existentiella, 

etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisningen.  

(bil.1, rad 74-78) 

 

Det är som om Ego i sin monolog hör Den andras röst som ifrågasätter att 

litteraturundervisningen ska vara en del av svenskämnet och inte ett självständigt ämne. 

Själva tanken på Den andras röst får Ego att i en rad påståenden räkna upp allt som kan 
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täckas in under ett gemensamt svenskämne, samtidigt som en introduktion av det 

vidgade textbegreppet påbörjas: 

 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även 

avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 

texter även bilder. (bil.1, rad 78-80) 

 

Den negerade satsen med inte i citatet yttras av Ego som ett svar på Den andras röst som 

antas yttra motsatsen, dvs. att man tillägnar sig och bearbetar texter enbart genom 

läsning. Helhetssynen på språk och litteratur och det vidgade textbegreppet 

introducerades i svenskämnets kursplan för gymnasiet i och med Lpf 94 och 

kursplanstextens polyfoni har troligen sin bakgrund i den pedagogiska debatt som 

föregått formuleringen av de nya styrdokumenten och riktar udden mot både det 

litteraturhistoriska bildningsämnets paradigm och färdighetsämnets paradigm (Hellberg, 

2008:30f). 

Genom textens många påståenden verkar innehållet i avsändarens röst självklar, men 

samtidigt är Ego medveten om Den andras röst och använder sina auktoritativa 

yttranden för att styrka eller motivera sina ställningstaganden.  

Avsnittet om ämnets karaktär och uppbyggnad fortsätter sedan med sammanfattande 

beskrivningar av kärnämneskurserna Svenska A, Svenska B och Svenska C- muntlig 

och skriftlig kommunikation samt kursen Litteratur och litteraturvetenskap. Texten om 

Svenska A är skriven i en mer preskriptiv stil, än beskrivningarna av de andra kurserna, 

eftersom det deontiska hjälpverbet skall används tre gånger, exempelvis:  

 

Utbildningen skall anpassa innehåll och språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt från 

det program eller studieinriktning som eleverna har valt. Eleverna skall ges tillfälle att 

fördjupa sig inom något område i ämnet svenska efter egna behov och vald 

studieinriktning. (bil.1, rad 101-104) 

 

Att avsändaren trycker extra hårt på en anpassning av undervisningen efter vald 

studieinriktning, kan bero på att det knyter an till ett strävansmål som införts i och med 

denna kursplan. Kanske finns hos Ego en tanke om att Den andra kan ifrågasätta detta 

nya i handling eller tal och därför är dessa påbud uttryckta med särskild styrka 

(Hellberg, 2008:14). 
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6.1.4 Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Avsnittet inleds redan i rubriken med det deontiska hjälpverbet skall: ”Mål som 

eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” (bil.1, rad 152). Texten fortsätter med det 

preskriptiva yttrandet ”Eleven skall” (bil.1, rad 153) som efterföljs av tio stycken 

infinita verbfraser som i åtta av tio fall inleds med kunna som högsta verb, exempelvis:  

 

kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv 

och den valda studieinriktningen (bil.1, rad 154-155) 

 

kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp 

på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare (bil.1, rad 161-162) 

samt  

kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten 

om skillnader mellan talat och skrivet språk (bil.1, rad 167-168) 

 

De två övriga infinita verbfraserna inleds med de kunskapsrelaterade verben ”känna till”   

(bil.1, rad 165) och ”ha fördjupat” (bil.1, rad 171). Målen innehåller inga föreskrifter för 

vad läraren ska undervisa om eller hur läraren ska undervisa, utan uttrycker vilka 

kunskaper eleven ska ha uppnått när en kurs är avslutad. 

Det finns ett inslag av ett normativt synsätt angående textläsning i uppnåendemålen:  

 

Eleverna skall 

 

kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den 

valda studieinriktningen (bil.1, rad 158-159) 

 

Denna formulering låter mottagaren förstå att det väsentliga är något på förhand 

bestämt. Urvalet av texter ska dessutom vara relevant på många plan för eleven; de ska 

fylla en funktion både på den personliga och på den studiemässiga nivån (Lundström, 

2007:142f). 

6.1.5 Betygskriterier 

Detta avsnitt av kursplanen har underrubrikerna ”Kriterier för betyget Godkänt” (bil.1, 

rad 174), ”Kriterier för betyget Väl godkänt” (bil.1, rad 188) samt ”Kriterier för betyget 

Mycket väl godkänt” (bil.1, rad 197). Avsnittet präglas av en preskriptiv röst, som i 
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övergripande termer av bl.a. kunskapsrelaterade verb, formulerar vilka kriterier eleven 

ska ha uppnått för att erhålla ett visst betyg. Den preskriptiva tonen skapas genom ett 

konsekvent användande av finita verbfraser som inleds med ”eleven” som genomgående 

subjekt, exempelvis ”Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp” (bil.1, rad 

177). 

 För varje betygssteg höjs kraven, inte bara i praktiskt behärskande utan också i fråga 

om omdöme, reflektion och förmåga till realistisk självvärdering (Linde, 2006:91).  

 

För betyget Godkänt:  

Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella 

sammanhang med hänsyn till mottagaren. (bil.1, rad 175-176) 

 

 För betyget Väl godkänt:  

Eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och håller intresseväckande och väl 

disponerade anföranden inför grupp. (bil.1, rad 189-190) 

 

Och för betyget Mycket väl godkänt:  

Eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är effektfulla och slående och anpassar 

sitt budskap så att det både berör och förstås av mottagarna. (bil. 1, rad 198-199) 

6.2 GY11 – Ämnesplan för ämnet svenska 

Ämnesplanen i svenska från år 2011, analyseras såsom den föreligger på Skolverkets 

hemsida. Samtliga citat i avsnitt 6.2.1 – 6.2.6  är, där inte annat anges, hämtade från 

detta dokument som finns tillgängligt i sin helhet i bilaga 2.  

Styrdokumentet för gymnasieskolans kurs Svenska 1 består av ämnesbeskrivningen, 

som är indelad i avsnitten Ämne - Svenska, Ämnets syfte och Kurser i ämnet samt 

kursbeskrivningen, vilken består av avsnitten Svenska 1, Centralt innehåll och 

Kunskapskrav.  

I analysen följer jag kursplanens disposition. 

6.2.1 Ämne - Svenska 

Ämnesplanen inleds med en kort presentation av svenskämnet, där en monologisk röst 

levererar ett antal påståenden om ämnets kärna samt språkets betydelse och funktioner 

för människan. Texten knyter an till det erfarenhetspedagogiska paradigmet:  
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Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, 

texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv. (bil.2, rad 3-5) 

6.2.2 Ämnets syfte 

Texten har en starkt monologisk röst, som inte uttrycker några konflikter kring det 

innehåll som förmedlas. Den preskriptiva tonen förstärks av ett flitigt användande av det 

deontiska hjälpverbet ska, som förekommer en gång i varje mening (totalt 12 gånger), 

exempelvis:  

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. (bil. 2, rad 9-10) 

 

Den [undervisningen] ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

(bil.2, rad 13-14)  

samt  

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, 

sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. (bil.2, rad 17-18)  

 

Förutom ska, använder avsändaren inga av de övriga språkliga konstruktioner som 

Hellberg i sin metod valt att beteckna som kännetecknande för polyfona texter, 

beskrivna i avsnitt 4.3.2. Intrycket blir en monologisk, preskriptiv text, med många 

påbjudande ska, där inga konflikter kring svenskämnets syfte och innehåll blir synliga. 

Eftersom varje mening innehåller hjälpverbet ska finns inte utrymme för någon 

invändande röst och dialoger och argumentationer blir helt enkelt överflödiga. Den 

särskilda styrkan i påbudet kan vara utlöst av att Den andra skulle kunna tänkas 

ifrågasätta det i handling eller tal (Hellberg, 2008:14), vilket tyder på att det kan finnas 

konflikter och olika uppfattningar kring ämnets syfte och det avsändaren ålägger 

adressaten att genomföra. Med detta sätt att tolka den preskriptiva stilen i avsnittet, blir 

den andras röst ändå närvarande, trots att den inte kommer till tals i texten. 

I syftesavsnittet finns en underrubrik med en påbjudande ton: ”Undervisningen i 

ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:” (bil.2, rad 30).  

Rubriken följs av nio stycken numrerade punkter i form av nominalfraser där det som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla presenteras. Fraserna inleds med 
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substantiven förmåga (tre st) (bil. 2, rad 31, 38, 44) och kunskaper (sex st) (bil.2, rad 33, 

35, 40, 42, 47,48) vilket får texten att knyta an till färdighetsparadigmet, exempelvis: 

 

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa. (bil.2, rad 44-46)  

och  

Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. (bil.2, rad 47) 

 

Jag uppfattar detta avsnitt som präglat av färdighetsparadigmet, med några inslag från 

det litteraturhistoriska bildningsämnets paradigm i de två syftespunkter som berör 

litteraturundervisningen. Texten snuddar bara vid det erfarenhetspedagogiska 

paradigmet när det i tre av punkterna handlar om att eleven ska utveckla sin förmåga att 

reflektera (bil.2, rad 38, 44, 49), annars saknas drag av detta paradigm i punkterna. 

Färdigheter prioriteras framför sammanhang och personlig utveckling. Svenskämnet är 

något ”nyttigt” som behövs för fortsatta studier och arbetslivet. I formuleringar som 

”delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner” (bil.2, rad 32) och  

” på ett strukturerat och metodiskt sätt planera” (bil.2, rad 35-36) har adjektiv som 

anknyter till planmässighet och uppbyggnad valts - arbetssätt som har en positiv klang 

inför kommande studier och arbetsliv. Jag uppfattar det som om det högre 

utbildningsväsendet och arbetsmarknaden är ämnesplanens avnämare. 

Kurserna Svenska 1, 2 och 3 omfattar dessa nio punkter. 

6.2.3 Kurser i ämnet 

I detta korta avsnitt i ämnesbeskrivningen finns endast en uppräkning av vilka kurser 

som ingår i svenskämnet samt kursstorlek. Kurserna enligt den nya ämnesplanen är 

Svenska 1-3, Litteratur, Retorik och Skrivande. 

6.2.4 Svenska 1 

Här börjar beskrivningen av kursen Svenska 1 med en kortfattad hänvisning till ett 

tidigare avsnitt: ”Kursen Svenska 1 omfattar punkterna 1-9 under rubriken Ämnets 

syfte” (bil.2, rad 62). 
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6.2.5 Centralt innehåll 

Avsnittet inleds med en underrubrik i form av ett påbud som riktar sig till läraren: 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:” (bil. 2, rad 64). 

Därefter följer en lista med nio stycken punkter, som beskriver vad som ska behandlas i 

undervisningen. Texterna saknar konstruktioner med adversativa adverb, negerande 

satser eller kausala adverb, vilket gör texten monologisk och utan diskursiva inslag. Det 

deontiska hjälpverbet ska i den tidigare nämnda underrubriken, kommunicerar en 

säkerhet om vad som ska vara det centrala innehållet och adressaten (läraren) behöver 

inte/ ska inte på denna nivå göra några egna tolkningar av vad som bör/ska ingå i det 

centrala innehållet. I texten finns dock inget som begränsar läraren i valet av arbetssätt 

eller i utformandet av ett mer detaljerat ämnesinnehåll. 

Även detta avsnitt är präglat av färdighetsparadigmet med några inslag från det 

litteraturhistoriska bildningsämnets paradigm. Det erfarenhetspedagogiska paradigmet 

saknas nästan helt i texten. I beskrivningen av det centrala innehållet prioriteras 

färdigheter framför sammanhang och personlig utveckling. Svenskämnet är något 

”nyttigt” som behövs för den fortsatta skolgången och yrkeslivet. Detta blir tydligt i den 

första och andra punkten på listan över vad undervisningen ska innehålla: 

 

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel 

som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 

kommunikationssituationen. (bil. 2, rad 65-68) 

 

 och  

 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 

dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 

fungera väl i sitt sammanhang .  (bil. 2, rad 69-71) 

 

Ett enda ord knyter an till det erfarenhetspedagogiska synsättet och det är substantivet 

”reflektion” som tillsammans med ”kommunikation” och ”lärande” (bil.2, rad 69) 

nämns som ett medel för den skriftliga framställningen av texter. Vid reflektion 

använder man sig av sina erfarenheter och får förhoppningsvis en förståelse för varför 

man handlar som man gör, något som kan bidra till den personliga utvecklingen. 
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En intressant notering är att den ena av de två punkter som berör litteratur- 

undervisningen lyfter fram ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från 

olika tider och kulturer” (bil. 2, rad 76) som ett centralt innehåll. Denna användning av 

konjunktionen såväl(…som) är Egos sätt att markera att skönlitteraturen som studeras i 

skolan ska vara skriven av både kvinnliga och manliga författare. Den andras röst kan 

tänkas hävda genusperspektivets betydelse i undervisningen och ifrågasätta om könen 

får lika stort utrymme i litteraturundervisningen.  

6.2.6 Kunskapskrav 

I detta avsnitt av ämnesplanen i svenska för gymnasieskolan beskrivs kunskapskrav för 

betygsnivåerna A-E. Även i denna del av ämnesplanen använder sig avsändaren av en 

monologisk stil som signalerar tydlighet och säkerhet om vilka krav som eleven ska 

uppfylla. Detta har åstadkommits genom en användning av finita och infinita 

verbformer (Hellberg, 2002:85f): Beskrivningarna av kunskapskraven är ganska 

detaljerade börjar med den lägsta betygsnivån, E. Samtliga fem stycken i vardera 

nivåerna A, C och E inleds med den finita verbfrasen ”eleven kan” som följs av flera 

infinita verb, exempelvis:  

 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 

åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.  

(betyget A) (bil.2, rad 138-139) 

 

eller  

 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna 

texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. (betyget C) (bil. 2, rad 122-123) 

 

Efter denna typ av inledande fraser, följer en slags definition av vad som krävs av 

eleven för att han/hon ska uppfylla kunskapskraven:  

 

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är 

ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har god 

åhörarkontakt. (betyget A) (bil. 2, rad 140-142) 

 

 och 



 

 20

 

I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar 

grundläggande regler för referat- och citatteknik. (betyget C) (bil.2, rad 123-124) 

 

Genom användningen av presensformer får texten ett preskriptivt uttryck, där de krav 

som ställs inom de olika betygsnivåerna självklart ska uppfyllas av eleverna. 

Kraven byggs ut i takt med skalan på betygsnivåerna och detta har illustrerats grafiskt i 

texten genom att vissa fraser, som ändras i och med kravnivå, markerats med fet stil:  

 

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. (betyget E)  

(bil. 2, rad 95) 

 

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är 

varierat och delvis välformulerat. (betyget C) (bil. 2, rad 119-121) 

samt 

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är 

varierat och innehåller goda formuleringar.(betyget A) (bil. 2, rad 147-149) 

 

(För läsbarhetens skull har jag i min text hävt de övriga av ämnesplanstextens 

egna fetstilta markeringar som saknar relevans för analysen.) 

Precis som de övriga avsnitten i denna ämnesplan präglas även detta av 

färdighetsparadigmet. De krav som ställs på elevens kunskaper är starkt kopplade till 

tanken om att eleverna ska lära sig att behärska den formella teknik som är förbunden 

med olika delfärdigheter (Malmgren, 1996:87). Detta gäller även för de krav som berör 

kunskaperna i litteratur. Även om det visserligen i dessa ingår att eleven ska ”reflektera 

över innehåll och form” så ska det ske ”med hjälp av några berättartekniska och 

stilistiska begrepp” (betyget C) (bil. 2, rad 126-127) – kraven på behärskande av de 

tekniska färdigheterna dämpas inte till förmån för den personliga växten och en 

erfarenhetspedagogisk ämnessyn. 

Krav ställs också på elevens kunskaper i att uttrycka sig skriftligt. För att erhålla 

betyget C 

 

kan eleven skriva argumenterande text och andra typer och texter, som är sammanhängande 

och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.  

(bil. 2, rad 117-118) 

 



 

 21

På samtliga betygsnivåer förväntas eleven skriva ”egna texter” (bil.2, rad 96-97, 122, 

150), men dessa ska ”lyfta fram huvudtanken i det lästa” (bil.2, rad 123, 151). Eleven 

”formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet”  

(bil. 2, rad 158-159, 129-130) för att uppnå betygen A eller C. Men i hur hög grad blir 

det elevernas eget skrivande och tänkande som kommer till uttryck när det ska kopplas 

till de texter som studerats? Detta blir en direkt markering mot den funktionella 

språkträningen, där eleven fått hämta mycket av stoffet ur sina egna erfarenheter. Man 

kan ana en undertryckt konflikt mellan synen på svenskämnet som ett färdighetsämne 

och ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där den förstnämnda synen i denna ämnesplan 

tilldelats ett övertag över den andra.  

 

6.3 Sammanfattning och jämförande analys 

Det finns gemensamma drag och likheter mellan de två studerade kurs- och 

ämnesplanerna, men också många skillnader. De har, liksom alla andra styrdokument, 

kommit till som ”sociala artefakter”, omförhandlade, omdefinierade och 

omkonstruerade för att fylla bestämda sociala och samhälleliga syften (Arfwedson & 

Arfwedson, 1995:21).  En första skillnad är att ordet ämnesplaner i GY 11 ersätter det 

som i Lpo 94 heter kursplaner. Den nya ämnesplanen har en tydligare struktur och 

avsändaren talar med en monologisk röst som ger tydliga anvisningar om vad som ska 

behandlas i undervisningen. ”Mål” (bil.1, rad 151) i 2000 års kursplan har bytts ut till 

”Kunskapskrav” (bil.2, rad 86) i 2011 års ämnesplan och avsnittet ”Ämnets karaktär 

och uppbyggnad” (bil.1, rad 71-145) i den äldre kursplanen har likheter med innehållet i 

avsnittet ”Centralt innehåll” (bil.2, rad 63-84) i den nya ämnesplanen. Målnivåerna är 

däremot färre i den nya ämnesplanen jämfört med i den äldre. 

De språkliga konstruktioner som enligt Hellbergs metod valdes ut för att urskilja Den 

andras röst från textens egen röst (se avsnitt 4.3.2) förekommer i båda styrdokumenten. 

Dock skiljer sig fördelningen av konstruktioner åt mellan kurs- och ämnesplanerna. I 

den äldre kursplanen har jag med den angivna metoden funnit tre satspar samordnade 

med adversativt men (bil.1, rad 62, 91,110) en negerad sats med inte (bil.1, rad 78), sex 

satser med det starkt påbjudande skall (bil.1, rad 32, 36, 98, 101, 152,153) samt en sats 

med det kausala adverbet därför (bil.1, rad 31). Den nya ämnesplanen uppvisar 14 

satser med det påbjudande deontiska hjälpverbet ska (bil. 2, rad 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 
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20, 22, 24, 25, 27, 30, 64) men saknar i övrigt inslag av de övriga utvalda 

konstruktionerna. 

I följande avsnitt gör jag en jämförande analys av de två styrdokumenten. För att 

jämförelse ska vara möjlig sammanför jag de avsnitt som har liknande syfte och 

innehåll, trots att deras rubriker och placering i de respektive planerna skiljer sig åt.  
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De kurs- och ämnesplansavsnitt som sammanförs i den jämförande analysen är som 

följer: 

 

2000 års reviderade kursplan 2011 års ämnesplan 

Ämnets syfte Ämnets syfte 

Ämnets karaktär och uppbyggnad Centralt innehåll 

Mål / Betygskriterier Kunskapskrav 

 

6.3.1 Ämnets syfte 

I 2000 års reviderade kursplan i svenska för gymnasieskolan beskrivs ämnets syfte till 

övervägande del med en monologisk röst som kommer till tals genom en rad olika 

påståenden i en auktoritativ stil som verkar självklara och oproblematiskt förenliga med 

varandra (Hellberg, 2002:85). Dialogiska inslag förekommer dock, men med 

harmonierande röster. En viss grad av polyfoni märks i en konstruktion där det kausala 

hjälpverbet därför används för att motivera ett ställningstagande. Ett annat sätt, om än 

inte så vanligt i detta avsnitt, är att använda det deontiska hjälpverbet skall för att 

uttrycka ett påbud. I beskrivningen av ämnets syfte i 2011 års ämnesplan däremot, är 

ska ett frekvent förekommande ord, vilket bidrar till en starkt preskriptiv och 

monologisk text. Det påbjudande ska finns med i syftesavsnittets samtliga 12 meningar, 

vilket betyder att texten inte behöver erkänna några konflikter om ämnets syfte vilket 

gör dialoger och argumentationer överflödiga. Hellberg menar att den auktoritativa 

stilen med många påståenden som används i den äldre kursplanen, kan uppfattas som ett 

uttryck för en informalisering av samhället som gör att man undviker direkta 

kommandon till läsaren eftersom denne uppfattas som jämbördig med författaren. 

Därför har detta sätt att uttrycka viljan i styrdokumenten en annan effekt än den 

genomgående öppet preskriptiva tonen som Hellberg anser återfinns i Lgr 80, och som 

jag menar också finns i ämnesplanen från 2011 (2002:86). 

I den äldre kursplanen syftar utbildningen i svenskämnet till  

 

att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, 

kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Den syftar vidare till att bidra 

till framgång i studierna och förmågan att kommunicera med andra. (bil.1, rad 9-12) 
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 En text med liknande innebörd förekommer även i den nya ämnesplanen, men den är då 

placerad under rubriken ”Svenska” (bil. 2, rad 1) och utgör en kort inledande text, som 

följs av avsnittet ”Ämnets syfte” (bil.2, rad 6- 49).  Syftesbeskrivningen i ämnesplanen 

visar på en starkt färdighetsorienterad ämnessyn, där det handlar om att utveckla 

elevens förmågor och kunskaper vilket kan förklara varför den inledande texten, som 

knyter an till den äldre kursplanens erfarenhetspedagogiska paradigm, har lyfts ur 

syftesavsnittet.  

Det avsnitt som följer efter ”Ämnets syfte” (bil.1, rad 8-35) i den äldre kursplanen 

har rubriken ”Mål att sträva mot” (bil. 1, rad 35). Innehållet i detta avsnitt har i den nya 

ämnesplanen en motsvarighet i de nio punkter som återfinns under rubriken ”Ämnets 

syfte” (bil. 2, rad 30-49), men nu inte som en egen målnivå. Det något otydliga 

begreppet strävansmål har alltså tagits bort i den nya ämnesplanen till förmån för en 

numrerad lista placerad i syftesavsnittet. I de båda varianterna är tonen preskriptiv, men 

de knyter an till olika ämnesuppfattningar, vilket blir särskilt tydligt i vissa ordval. Den 

äldre kursplanen, som är betydligt ordrikare, använder ord och formuleringar som 

exempelvis ”utvecklar”, ”förstår”, ”förstår sig själv och andra”, samt ”fantasi och lust 

att lära” och ansluter sig därmed till det erfarenhetspedagogiska paradigmet. Den nya 

ämnesplanen fokuserar, som tidigare nämnts, kring elevens ”kunskaper” och ”förmåga” 

och faller på så sätt in i det färdighetsparadigmets ämnessyn. 

Betoningen av svenskämnet som ett färdighetsämne leder till en fokusering på den 

teknik som är förbunden med olika språkliga färdigheter. Innehållet riskerar att bli 

sekundärt, vilket kan leda till att undervisningen ”frikopplas” från värderingar då det  

t ex gäller humanistiska grundfrågor (Malmgren, 1996:87). I den nya ämnesplanens 

syfte finns heller inget tal om att svenskämnet ska behandla värdefrågor, vilket det 

däremot gör i den äldre kursplanens strävansmål. ”Skolan skall i sin undervisning i 

svenska sträva efter att eleven: ” (bil.1, rad 36) 

 

[…] genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, 

humanistiska och etiska värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera 

emot. (bil.1, rad 61-62) 

 

Vad litteraturundervisningen beträffar, är den äldre kursplanen inriktad på att väcka 

elevernas läslust och ge dem en syn på litteraturen som ”en källa till kunskap och 
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glädje” (bil. 1, rad 53-54). Genom litteraturen blir eleverna förtrogna med 

”grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden” (bil.1, rad 61-62) och 

undervisningen präglas av en erfarenhetspedagogisk ämnessyn. Syftet med 

litteraturundervisningen i den nya ämnesplanen är en blandning av de tre paradigmen, 

men med tyngdpunkt på det litteraturhistoriska bildningsämnets paradigm och 

färdighetsparadigmet. 

6.3.2 Ämnets karaktär och uppbyggnad / Centralt innehåll 

Avsnitten ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” och ”Centralt innehåll” i de två kurs-/ 

ämnesplanerna har olika rubriker men ett likartat innehåll, vilket gör att jag sammanför 

dem för en jämförande analys. I den gamla kursplanen består avsnittet, kallat ”Ämnets 

karaktär och uppbyggnad” (bil.1, rad 71-145), av en ordrik text som präglas av en 

monologisk, auktoritativ stil där påståenden om undervisningens innehåll i de olika 

kurserna radas på varandra. Trots detta skymtar en medvetenhet om Den andras röst 

fram på några ställen, vilket visar sig i att Ego dels använder sig av argumentation och 

dels en negerande sats för att bemöta Den andras befarade motsatta yttranden, speciellt i 

de fall där vissa ”nyheter”, inom svenskundervisningen, som exempelvis det vidgade 

textbegreppet, introduceras. I den nya ämnesplanen återfinns under rubriken ”Centralt 

innehåll” en beskrivning av vad undervisningen i kursen Svenska 1 ska behandla (bil. 2, 

rad 63-84). Denna är utförd i punktform och redovisar kursens innehåll på ett tydligt 

och konkret sätt. Stilen är monologisk utan diskursiva inslag. En medvetenhet om Den 

andras röst märks dock i Egos användning av konjunktionen ”såväl (…som)” i en av de 

två punkterna som handlar om innehållet i litteraturundervisningen: ”Skönlitteratur, 

författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (bil.2, rad 76). Här 

kan man ana att Den andra kan tänkas ha en uppfattning om att litteraturundervisningen 

brukar fokusera på manliga, västerländska författare vilket gör att Ego vill förekomma 

Den andras förmodade invändning. 

I samtliga beskrivningar av svenskämnets övriga kurser presenteras det centrala 

innehållet i form av punktlistor. 

I dessa avsnitt som berör ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” / ”Centralt innehåll” är 

den äldre kursplanens koppling till det erfarenhetspedagogiska paradigmet tydlig, 

liksom den nya ämnesplanens betoning av svenskämnet som ett färdighetsämne. 
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6.3.3 Mål, Betygskriterier / Kunskapskrav 

Målen i den äldre kursplanen är i den nya ämnesplanen utbytta mot ”Kunskapskrav” 

(bil. 2, rad 86). Dessutom har mål och betygskriterier nu införlivats i de nya 

kunskapskraven. (De tidigare nämnda strävansmålen i den äldre kursplanen beskriver 

jag ej under denna rubrik, eftersom jag redan sammanfört och jämfört denna målnivå 

med den nya ämnesplanens nio syftespunkter i avsnitt 6.3.1). 

Den äldre kursplanens preskriptiva ton åstadkommes genom en inledande 

formulering med det deontiska hjälpverbet skall: ”Eleven skall” (bil.1, rad 153) vilken  

efterföljs av tio stycken infinita verbfraser som i de flesta fallen inleds med kunna som 

högsta verb:  

kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten 

om skillnader mellan talat och skrivet språk (bil.1, rad167-168) 

 

 Den nya ämnesplanen har även den en preskriptiv ton, som skapas genom en 

användning av finita och infinita verbformer, exempelvis:  

 

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat 

och innehåller goda formuleringar (betyget A) (bilaga 2, rad 147-149) 

 

Genom användningen av presensformer uttrycker avsändaren en självklarhet över att 

eleverna uppfyller de krav på kunskap som ställs för att få ett visst betyg och stilen blir 

på så sätt preskriptiv.  

Man kan fundera över bytet av ord från mål till kunskapskrav. Ett mål är enligt 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien ”ett avsett resultat av verksamhet”  

(SO 2037) och ett krav definieras i samma ordbok som ”ett oeftergivligt önskemål som 

ofta ställs som villkor för att utföra eller godta något” (SO1627). Den äldre kursplanens 

mål är dessutom ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” (bil.1, rad 152) 

- ett slags uppnåendemål. Ordet uppnåendemål uttrycker en rörelse, en riktning, en 

utveckling som ska leda till ett resultat, kanske på en högre nivå. Ordet kunskapskrav 

signalerar om motsatsen och uttrycker en fordran som läggs på eleverna uppifrån, från 

en beställare. De kan ses som beställarens (ex. regeringens, Skolverkets och 

avnämarnas) krav för att säkerställa kvaliteten på den produkt (kunskap), som 

tillverkarna (lärarna och eleverna) ska leverera – en slags kravspecifikation. Tonen i vad 

som avkrävs eleverna har skärpts och förtydligats i den nya ämnesplanen, villkoren för 
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att uppnå en viss betygsnivå blir ovillkorliga. Egos röst står här stark, tydlig och 

oemotsagd. Kraven i den nya ämnesplanen är något eleven uppfyller i motsats till målen 

i den äldre kursplanen som eleven ska uppnå. 

Även i dessa avsnitt av kurs- och ämnesplanerna som berör mål/kunskapskrav, 

skiljer sig styrdokumenten från varandra vad beträffar ämnessynen. Den äldre 

kursplanens mål domineras av det erfarenhetspedagogiska paradigmet, men där finns 

även inslag av synen på svenskämnet som ett färdighetsämne och ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne. Den nya ämnesplanens kunskapskrav speglar en syn på svenskämnet 

som ett färdighetsämne, där det förutsätts att eleven lärt sig en språklig teknik som kan 

användas i tillämpade situationer eller blivit medveten om ett formellt mönster 

(Malmgren, 1996:87). En syn på svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 

blir tydligt i de kunskapskrav som berör litteraturundervisningen.  

7 Diskussion 

Även om den för studien valda metoden inte synliggör alla inslag av polyfoni i kurs- 

och ämnesplanerna, har analyserna ändå visat att preskriptiva styrdokument kan vara 

polyfoniska och innehålla konfrontationer, om än av ganska harmonisk natur. 

2000 års kursplan i svenska är bara svagt dialogisk. Ändå framstår den som betydligt 

mer polyfonisk än 2011 års ämnesplan, som är starkt monologisk och till det yttre fri 

från ideologiska motsättningar. Det som gör dessa texter dialogiska är i hur stor 

utsträckning konflikter erkänns (Hellberg, 2008:33).  

Det kan också skapas ett textsamspel genom avsändarens förväntningar på vad 

textens adressat kan tänkas säga (Martin & White, 2005:93). Oavsett vad avsändaren 

har för uppfattning om adressaten så påverkar avsändaren aktivt textens utformning 

(Dysthe, 2001:100), vilket jag tycker blir tydligt även i denna monologiska text. 

Avsändaren vill vara tydlig, verka förtroendeingivande och förmedla ett intryck av 

säkerhet kring vad undervisningen i svenskämnet ska syfta till och innehålla, det är det 

inte upp till adressaten att avgöra. Det deontiska hjälpverbet ”ska” är också den enda av 

de i Hellbergs metod utvalda språkliga konstruktionerna som uttrycker polyfoni som 

används i det nya dokumentet. Denna tydligt preskriptiva och monologiska stil får sin 

motsvarighet i synen på svenskämnet eftersom den nya ämnesplanen har starka 

kopplingar till färdighetsparadigmet och dess formaliserade färdighetsträning. 
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Den äldre kursplanen är något mer polyfonisk och dialogisk till sin karaktär eftersom 

den erkänner vissa ideologiska motsättningar och konflikter kring innehållet. Det visar 

sig i att Den andras röst några gånger kommer till tals, men inslagen leder inte till några 

allvarligare konfrontationer utan präglas av en ganska harmonisk ton. Även om 2000 års 

kursplan har en preskriptiv stil så lämnar den utrymme åt adressaten att själv tolka 

texten; avsändaren har förtroende för adressatens förmåga att tolka och utforma 

innehållet i undervisningen. Kursplanen domineras av det erfarenhetspedagogiska 

paradigmet med sin funktionaliserade färdighetsträning och kunskapssökande arbete. 

De ideologiska konflikter som blir synliga i texten, handlar till största delen om 

avsändarens försök att argumentera för nya inslag (exempelvis det vidgade 

textbegreppet) i den erfarenhetspedagogiskt baserade undervisningen, som Den andra, i 

form av andra röster inom paradigmet eller förespråkare för andra paradigm, skulle 

kunna tänkas invända mot. 

Avslutande kommentar 

Denna studie har handlat om dialogiska förhållanden och konflikter inom två kurs-

/ämnesplaner i svenska för gymnasiet. Under arbetets gång har det framstått som allt 

tydligare för mig att det finns ett dialogiskt förhållande mellan de båda studerade 

styrdokumenten. Min iakttagelse stämmer väl överens med Michail Bakhtins tankar i 

boken ”Speech genres and other late essays” (1986:105) om att våra yttranden/texter 

alltid tillför något nytt, men aldrig är originella till sitt ursprung. Allt baserar sig på 

dialogiska relationer mellan gammalt och nytt. Dessa relationer finns också mellan 

gamla och nya texter, mellan äldre och yngre styrdokument. I den nya ämnesplanen är 

den äldre kursplanens röst närvarande både i det som skrivs och inte skrivs. Det sätt på 

vilket avsändaren uttrycker sig står i relation till såväl dennes hållning gentemot andra 

texter som dennes inställning till adressaten (Bachtin, 1986:92). Det som i den nya 

ämnesplanen uttrycks i monologisk stil gör det i relation till avsändarens hållning visavi 

den äldre kursplanens lätt polyfona stil. Kurs- och ämnesplanerna är länkar i en 

kommunikationskedja där knappt hörbara ekon från förr spelar större eller mindre roller 

i det dialogiska samspelet mellan styrdokumenten. 
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Ämne - Svenska 1 

Kurser som ges i ämnet: 2 
SV1201 - Svenska A 100 poäng 3 
SV1202 - Svenska B 100 poäng 4 
SV1203 - Litteratur och litteraturvetenskap 50 poäng 5 
SV1204 - Litterär gestaltning 100 poäng 6 
SV1205 - Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation 50 poäng 7 

Ämnets syfte 8 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella 9 
identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 10 
ställningstagande. Den syftar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan att 11 
kommunicera med andra. 12 

För den personliga identiteten och för samhörigheten mellan människor har språket stor 13 
betydelse. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, 14 
bakgrund, kön och intressen. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att 15 
tala och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och 16 
skrift. 17 

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur 18 
och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska 19 
syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få 20 
uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter. 21 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket 22 
sker kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna 23 
nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. 24 
Genom språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. 25 
Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden växer. 26 
Svenskämnet har i samverkan med andra ämnen ett ansvar för att denna kunskapsutveckling 27 
sker och att eleverna ser en meningsfull helhet i sin utbildning, där den valda 28 
studieinriktningen är en utgångspunkt. 29 

Att i tal och skrift kunna använda språket är således en förutsättning för studier och för att 30 
aktivt och ansvarigt kunna delta i samhällslivet. Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att 31 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Inom svenskämnet skall eleverna få 32 
rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och 33 
skriva och att möta olika texter och kulturyttringar. 34 

Mål att sträva mot 35 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 36 
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uppfattar en helhet i sin utbildning och kan tillägna sig nya begrepp, förstå sammanhang och 37 
tillämpa sina kommunikativa färdigheter inom olika ämnen och kunskapsområden som är 38 
aktuella för den valda studieinriktningen, 39 

förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra 40 
i ett kulturellt och historiskt sammanhang, 41 

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 42 
olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 43 
kontakt och påverkan, 44 

utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, breddar 45 
sin stilistiska förmåga och får pröva olika texttyper och konstnärliga uttrycksmedel, 46 

fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 47 
analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i 48 
ett komplicerat och informationsrikt samhälle, 49 

utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från såväl muntliga som 50 
tryckta och digitala källor, 51 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från 52 
olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en 53 
källa till kunskap och glädje, 54 

får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk 55 
och att tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika 56 
tider, 57 

i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar över existentiella och 58 
etiska frågor och fördjupar sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och 59 
från andra kulturer, 60 

genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska 61 
och etiska värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera emot, 62 

utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 63 
uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och 64 
talar olika,  65 

uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och får kännedom om 66 
litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige, 67 

förvärvar insikt i hur lärande går till särskilt med avseende på språkets roll och lär sig att både 68 
på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga 69 
färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. 70 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 71 
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I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Kunskaper i och om språk och 72 
litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Litterära, språksociologiska och språkteoretiska 73 
aspekter samspelar. Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och insikter i hur man 74 
använder språket i olika sammanhang samt till en större förståelse av litteraturen och en 75 
djupare kunskap om den. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, 76 
existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i 77 
undervisningen. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan 78 
även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 79 
texter även bilder. 80 

Svenska är ett kommunikationsämne och att främja elevernas språkutveckling är en 81 
övergripande uppgift inom ämnet. De språkliga aktiviteterna är i sig också väsentliga 82 
kunskapsområden. Inom ämnet ryms teoretisk kunskap om att läsa, skriva, tala, samtala, 83 
lyssna samt kunskap om att tolka både text och bilder. Dessa kunskaper är viktiga för eleverna 84 
att ta till sig för att de skall kunna ta ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga. 85 

Att stödja alla elever i deras språkutveckling innebär samtidigt att stödja elevernas förmåga att 86 
tänka och lära. I ämnet svenska är det möjligt att i stor utsträckning utgå från elevernas 87 
önskemål, förutsättningar och erfarenheter och att ta hänsyn till de språkliga sammanhang 88 
som är väsentliga för den valda studieinriktningen.  89 

Kärnämnet svenska är uppdelat i två kurser, Svenska A och Svenska B. Språk och litteratur 90 
utgör det väsentliga innehållet i båda kurserna, men tyngdpunkterna är olika. Det finns inom 91 
ämnet ytterligare tre karaktärsämneskurser: Svenska C & muntlig och skriftlig 92 
kommunikation, Litteratur och litteraturvetenskap samt Litterär gestaltning. Dessa kurser 93 
förutsätter kunskaper motsvarande Svenska A och kurserna kan antingen läsas efter Svenska 94 
B eller parallellt med Svenska B. Även elever som studerar svenska som andraspråk kan läsa 95 
karaktärsämneskurserna. 96 

Kursen Svenska A bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller på motsvarande 97 
förkunskaper och skall öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten 98 
ligger på elevens behov att kommunicera i tal och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att 99 
läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det 100 
allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider ingår i kursen. Utbildningen skall 101 
anpassa innehåll och språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt från det program eller 102 
den studieinriktning som eleverna har valt. Eleverna skall ges tillfälle att fördjupa sig inom 103 
något område i ämnet svenska efter egna behov och vald studieinriktning. En sådan 104 
fördjupning kan t.ex. gälla att utveckla sin uttrycksförmåga i tal eller skrift, att sätta sig in i ett 105 
fackspråk eller ett visst slags texter som anknyter till studieinriktningen. Svenska A är en 106 
kärnämneskurs. 107 

Kursen Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A. Utifrån vald studieinriktning 108 
och egna behov får eleverna möjligheter att vidareutveckla sin språkliga förmåga. Läsning 109 
enligt elevernas önskemål ingår även i Svenska B, men litterära och andra texter fokuseras 110 
tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och 111 
framtiden. I kursen accentueras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och 112 
rådande samhällsförhållanden. Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk 113 
inriktning och ger eleverna möjligheter att utveckla en förståelse av både skrift- och 114 
bildbaserade texters djupare innebörd. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras 115 
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med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik 116 
och sovring av information ingår i kursen. Svenska B är en kärnämneskurs. 117 

Kursen Svenska C & muntlig och skriftlig kommunikation är en kurs som ger eleverna 118 
möjlighet att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter och former och förbereda för 119 
högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. I kursen 120 
ingår också en introduktion av olika former av digital presentationsteknik. Eleverna får 121 
tillfälle att överblicka större kunskapsfält och genomföra större och självständigare muntliga 122 
och skriftliga uppgifter och utveckla ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I 123 
samband härmed övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som databaser av 124 
olika slag. Journalistiska, populärvetenskapliga och vetenskapliga texter i anknytning till både 125 
kärnämnen och karaktärsämnen studeras som mönstertexter. Tillämpningar och fördjupningar 126 
görs med hänsyn till elevernas intressen, studieinriktning och framtida behov. Svenska C & 127 
muntlig och skriftlig kommunikation är gemensam kurs på samhällsvetenskapsprogrammet. 128 

Kursen Litteratur och litteraturvetenskap ger eleverna möjligheter dels att fördjupa sig i 129 
skönlitteraturens former och funktioner, dels att stifta bekantskap med grunderna i 130 
litteraturvetenskaplig metod. Fördjupningarna kan gälla t.ex. epoker, utomeuropeisk litteratur, 131 
genrer, litterära riktningar och enskilda författarskap. Olika litteraturvetenskapliga perspektiv 132 
används vid studiet av texterna. I samband med detta studeras litteraturkritik och enklare 133 
litteraturteoretiska texter från olika tider. Litteraturläsningen och textanalysen bidrar till 134 
fördjupad insikt i hur litteraturen förhåller sig till samhället sett i historiskt perspektiv och till 135 
kulturella och estetiska strömningar. Värderingsfrågor ingår i kursen; begrepp som den 136 
litterära kanon, kvalitetslitteratur och populärlitteratur diskuteras. Litteratur och 137 
litteraturvetenskap är gemensam kurs inom kulturinriktningen på 138 
samhällsvetenskapsprogrammet. 139 

Kursen Litterär gestaltning ger förutsättningar för att i samarbete och enskilt utveckla 140 
förmågan att i skrift ge litterär gestalt åt egna erfarenheter och uppslag. Studium av stilistik 141 
och berättarteknisk teori tillsammans med mönstertexter ger grundläggande kunskaper för att 142 
kunna experimentera med olika genrer, stilar, stilmedel och berättartekniska grepp. Kursen 143 
bidrar till insikt i den process som litterärt skapande innebär & från idé till färdig text. Litterär 144 
gestaltning är en valbar kurs. 145 

Kursplan för SV1201 - Svenska A 146 

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2 147 
100 poäng 148 

Ämne: 149 
Svenska  150 
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Mål  151 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  152 

Eleven skall 153 
kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat 154 
efter situationen och mottagaren 155 

kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och 156 
för den valda studieinriktningen 157 

kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den 158 
valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare 159 

kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 160 

kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp på 161 
ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare 162 

kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 163 
saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer 164 

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt 165 
människor under olika tider 166 

kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 167 
skillnader mellan talat och skrivet språk 168 

kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från bibliotek och 169 
databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera 170 

ha fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, behov eller 171 
vald studieinriktning. 172 

Betygskriterier 173 

Kriterier för betyget Godkänt 174 

Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella 175 
sammanhang med hänsyn till mottagaren. 176 
Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp, deltar i samtal och diskussioner, följer 177 
grundläggande regler och bemödar sig om att bli förstådd.  178 
Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av grundläggande 179 
regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 180 
Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter.  181 
Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter från olika tider 182 
och kulturer, sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring 183 
läsningen. 184 
Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och resonerar om 185 



Bilaga 1 

 36

källornas tillförlitlighet. 186 
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. 187 

Kriterier för betyget Väl godkänt 188 

Eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och håller intresseväckande och väl 189 
disponerade anföranden inför grupp. 190 
Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där tankegången 191 
klart framgår. 192 
Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till. 193 
Eleven läser även mer avancerade texter av olika slag, relaterar det lästa till sina kunskaper 194 
och erfarenheter och reflekterar över innehåll och form. 195 
Eleven visar initiativ vid valet av olika slags informationskällor och granskar källorna kritiskt. 196 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 197 

Eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är effektfulla och slående och anpassar 198 
sitt budskap så att det både berör och förstås av mottagarna. 199 
Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper om 200 
språk och litteratur. 201 
Eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i skilda kulturer och 202 
relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation.203 
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Ämne - Svenska 1 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 2 
reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka 3 
sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av 4 
medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 5 

Ämnets syfte  6 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 7 
kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra 8 
typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som 9 
det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 10 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som 11 
källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 12 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 13 
perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det 14 
svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över 15 
olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar 16 
kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika 17 
källor. 18 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 19 
deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 20 
språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. 21 
De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig 22 
kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. 23 

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. 24 
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera 25 
andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar 26 
och texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika 27 
typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna 28 
erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. 29 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 30 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen 31 
samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 32 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar 33 
och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 34 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt 35 
sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till 36 
syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 37 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 38 
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 39 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 40 
samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 41 
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6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 42 
från olika tider, dels i film och andra medier. 43 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 44 
kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 45 
utgångspunkt i det lästa. 46 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 47 
9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 48 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. 49 

Kurser i ämnet 50 

• Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller 51 
motsvarande. 52 

• Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. 53 
• Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. 54 
• Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som 55 

andraspråk 1. 56 
• Retorik, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som 57 

andraspråk 1. 58 
• Skrivande, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som 59 

andraspråk 1. 60 

Svenska 1  61 

Kursen svenska 1 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. 62 

Centralt innehåll  63 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  64 

• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 65 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska 66 
hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons 67 
som är anpassad till kommunikationssituationen. 68 

• Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. 69 
Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text 70 
bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. 71 

• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. 72 
• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 73 
• Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 74 

Grundläggande källkritik. 75 
• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 76 
• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 77 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. 78 
• Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat 79 

sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 80 
språkriktighetsfrågor. 81 
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• Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 82 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt 83 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. 84 

Kunskapskrav i tabellform  85 

Kunskapskrav  86 

Betyget E 87 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter 88 
samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. 89 
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del 90 
anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Vidare kan eleven med viss 91 
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. 92 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande 93 
och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 94 
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 95 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna 96 
texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss 97 
säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. 98 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 99 
skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några 100 
samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven 101 
återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. 102 

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och 103 
kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd 104 
och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av 105 
språklig variation. 106 

Betyget D 107 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 108 

Betyget C 109 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter 110 
på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven 111 
med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och 112 
dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 113 
kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss 114 
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den 115 
muntliga framställningen. 116 
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Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande 117 
och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 118 
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak 119 
följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis 120 
välformulerat. 121 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter 122 
som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss 123 
säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. 124 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 125 
skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form 126 
med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven 127 
utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på 128 
gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar 129 
välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. 130 

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med 131 
talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och 132 
språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, 133 
utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation. 134 

Betyget B 135 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 136 

Betyget A 137 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter 138 
på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven 139 
med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och 140 
väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-141 
situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något 142 
presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den 143 
muntliga framställningen. 144 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, 145 
begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-146 
situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i 147 
huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och 148 
innehåller goda formuleringar. 149 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter 150 
som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete 151 
värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande 152 
regler för citat- och referatteknik. 153 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 154 
skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form 155 
med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven 156 
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utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på 157 
gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade 158 
och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i 159 
berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. 160 

Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger 161 
samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat 162 
diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom 163 
resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former 164 
av språklig variation. 165 


