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Abstrakt 

Den här uppsatsen handlar om värderingar och om synen på litteratur och 
litteraturläsning i grundskolan under åren 1980-2011 och syftet är att undersö-
ka dessa. Uppsatsen är en litteraturstudie där skolans styrdokument i form av 
läroplaner och kursplaner i ämnet svenska utgör undersökningens primära 
källmaterial. Frågor som kommer att beröras i uppsatsen är hur synen på 
litteratur förändrats genom åren och hur introduktioner av nya läroplaner 
under den aktuella tidsperioden påverkat litteratursynen? Restultat som den 
här undersökningen ger är att det generellt råder en positiv syn på läsning och 
litteratur i alla de undersökta dokumenten. Lgr 80 skiljer sig från de övriga två 
läroplanerna genom att det här finns aspekter som talar för att man vill styra 
vad eleverna ska läsa genom att ge exempel på boktitlar. Att det introduceras 
en ny läroplan tycks inte påverka synen på litteratur och skönlitterär läsning 
nämnvärt. Ett genomgående drag är att litteratur och läsning av litteratur är 
utvecklande för eleven. Litteraturläsning har en fortsatt stark ställning i 
skolans svenskämne trots närvaron av ett vidgat textbegrepp. Ett genomgåen-
de drag för de tre läroplanerna är att det talas sparsamt om läsning och 
litteratur i styrdokumenten.  
 
Sökord: styrdokument, kursplaner, läroplaner, svenska, litteratursyn, littera-
turläsning, värderingar 



 

iii 
 
 

Innehållsförteckning 
 
Abstrakt ............................................................................................................. ii 

Innehållsförteckning ..................................................................................... iii 

Inledning ........................................................................................................... 1 

Syfte…………………………………………………………………………….2  
Frågeställning………………………………………………………………….3 

Bakgrund ........................................................................................................... 4 

Metod och material ........................................................................................ 10 

Resultat ............................................................................................................ 12 

Lgr 80………………………………………………………………………….12 

Lpo 94…………………………………………………………………………16 
Lgr 11……………………………………………………………………….…20 

Sammanfattande diskussion ....................................................................... 23 

Referenser ........................................................................................................ 26 

 



  

 

1 
 
 

Inledning   
Varför ska vi läsa böcker är en fråga som man stöter på tämligen ofta i skol-
sammanhang. Eleverna ställer frågan när det är dags för litteraturstudier och de 
ska välja bok att läsa. Som lärare gäller det att ha funderat igenom frågan för att 
kunna besvara, motivera och stödja eleverna så att litteraturläsningen blir 
enklare och mer intressant. Att läsa litteratur av olika slag både facklitteratur 
och skönlitteratur är en viktig del av skolarbetet och det ställer krav på god 
läsförmåga. Det ställs höga krav från både skolan och samhället att människor 
ska kunna ta till sig skriftlig information. Människor ska inte bara vara läskun-
niga utan även kunna granska texter kritiskt och förstå innehållet. När det gäller 
litteraturläsning och läsning av skönlitteratur har sättet man läser på förändrats 
en del genom åren. Idag behöver man inte läsa böcker i pappersform utan man 
kan välja att lyssna på böcker eller läsa böcker via dator. Det finns fler alternativ 
att välja mellan när man ska läsa en bok idag. Den teknikutveckling som skett 
med datorer och internetanvändning bidrar till att litteraturläsningen har 
ändrats. Det är en aspekt som skolan kan dra nytta av i sin verksamhet för att 
öka elevernas läsintresse.  
          Frågan är vad som skett inom skolans väggar under de senaste trettio åren 
när det gäller litteratur och läsning av böcker. Hur ser det ut i skolans styrdo-
kument?  Frågan om vad eleverna ska läsa har debatterats i media. Magnus 
Persson (2007, s. 8) nämner i sin bok Varför läsa litteratur? Om litteraturundervis-

ningen efter den kulturella vändningen den kanondebatt som rasade i tidningarna 
under 2006. Enligt Persson (2007, ibid.) var det en livlig debatt som fick stort 
utrymme i tidningarna. Skönlitteratur och val av litteratur är ett ämne som 
engagerar många. Persson (2007, s. 9) menar att debatten som fördes endast 
fokuserade på vad eleverna ska läsa istället för att fundera kring varför och hur 
man läser.   
          Under mina år på lärarutbildningen har jag funderat en del runt littera-
turbegreppet, dels över hur styrdokumenten behandlar ämnet och dels hur det 
används i praktiken i undervisningen. Jag har själv ett stort intresse för litteratur 
och anser att det är en viktig del av ämnet svenska. När det gäller skönlitteratur 
är det inte självklart vilka böcker som eleverna ska läsa. För lärare i svenska är 
det inte helt enkelt att välja litteratur eftersom utbudet är vida stort och vänder 
man sig till styrdokumenten står det inte något preciserat över vilka böcker som 
eleverna ska läsa. Fördelen med det enligt mig är att det leder till stor valfrihet 
för läraren att själv välja sin litteratur. Det har nyligen sjösatts en ny läroplan för 
grundskolan, Lgr 11. Skiljer sig den nya läroplanen Lgr 11 från sina två före-
gångare när det gäller synen på litteratur? Läroplanen är ett viktigt dokument 
som ger läraren vägledning och riktlinjer för hans eller hennes praktiska arbete. 
Att omsätta det som står i styrdokumenten till den rådande verkligheten är inte 
en lätt uppgift för läraren. Den här uppsatsen kommer att koncentrera sig på 
läroplaner och kursplaner för att få en uppfattning om litteratursynen och om 
synen på läsning och hur de har varierat under de senaste tre decennierna.    
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur synen på litteraturläsning inom 
svenskämnet har ändrats genom åren genom att granska skolans styrdokument. 
Vilka värderingar ligger bakom synen på litteratur i styrdokumenten? Har det 
skett några förändringar när en ny läroplan har introducerats? Den tidsperiod 
som undersökningen omfattar är åren 1980-2011. Det material som denna 
uppsats kommer att kretsa kring är Lgr 80 Läroplan för grundskolan, Lpo 94 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och Lgr11 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Jag kommer 
fortsättningsvis att använda mig av förkortningarna Lgr80, Lpo94 och Lgr11 när 
jag hänvisar till dessa dokument i den löpande texten.  Sett utifrån uppsatsens 
omfång och nivå har jag valt att koncentrera mig på dessa tre läroplaner med 
tillhörande kursplaner för att undersöka litteratursynen. Uppsatsens fokus 
kommer att vara på styrdokument som berör grundskolan och därigenom 
kommer inte gymnasieskolans kurser i svenska att beröras i undersökningen.   
         En utgångspunkt för mitt uppsatsarbete har varit litteraturvetaren Magnus 
Perssons (2007) bok Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen. Han berör frågan om varför vi ska läsa litteratur och han 
tittar även på kulturbegreppet i skolans styrdokument. Perssons (2007) under-
sökning där han undersöker hur kulturbegreppet används i olika styrdokument 
är kanske det som främst berör mitt ämnesområde och det har gett mig inspira-
tion till min egen undersökning. Även kapitlet ”Svenskämnets legitimeringar” i 
Perssons (2007, s. 109) bok där han bland annat analyserar ”vilka legitimeringar 
för litteraturläsning som tas i bruk i styrdokument och läromedel för skolans 
svenskämne och för ämnet litteraturvetenskap” har varit till nytta i min egen 
undersökning. Det har kommit en ny läroplan för grundskolan, Lgr 11 efter att 
Perssons (2007) bok utkom och det är intressant att se om synen på litteratur har 
kommit att förändrats.  
          En annan aspekt som kommer att beröras är den i överlag rådande 
positiva bilden av litteraturläsning som tycks förekomma i skolans styrdoku-
ment och om det finns baksidor med det. När man talar om värderingar kring 
läsning så är det ofrånkomligt att man kommer in på ämnet. Litteraturvetaren 
och litteraturkritikern Anders Johansson (2010, s. 65) har i sin bok Göra ont: 

Litterär metafysik varit inne på området och han berör frågan om litteratur kan 
vara ond. Även Persson (2007) resonerar kring denna fråga i sin analys av 
skolans styrdokument och jag kommer att återkomma till denna fråga under 
senare delen av uppsatsen.   
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Frågeställning 
 
Den tidsperiod som uppsatsen fokuserar på är åren 1980-2011 och det innebär 
att tre läroplaner ligger till grund för litteraturstudien. På tre decennier hinner 
mycket hända både i den enskilda människans liv och i det gemensamma 
samhället och vår omvärld. Eftersom förändringar är en naturlig del av sam-
hällsutvecklingen bör någon form av förändring kunna åskådliggöras även i 
skolans styrdokument. De frågor som uppsatsen kommer att fokusera på är 
följande: 
 

• Vilken litteratursyn och vilka värderingar kan man skönja i skolans 
styrdokument under åren 1980-2011 när det gäller litteraturläsning? 

• Vilka likheter och skillnader finns i de olika läroplanerna under tidspe-
rioden 1980-2011 när det gäller synen på litteratur i skolans svenskäm-
ne? 

• Varför ska man läsa litteratur enligt skolans styrdokument? 
• Är litteratur och läsning av litteratur alltid någonting positivt? Kan litte-

raturen vara ond? 
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Bakgrund  
Det tycks som om läsning och litteratur är ett omtvistat ämne som det skrivits 
och debatterats mycket kring under det senaste decenniet. Olika forskare och 
lärare i ämnet har skilda uppfattningar om litteratur och dess värde. Här nedan 
kommer jag dels att göra en genomgång av den aktuella forskningen i mitt 
område och dels kommer jag att förklara vissa relevanta begrepp närmare.  
          En fråga som dyker upp när man talar om litteratur och läsning av 
skönlitteratur är om den i grund och botten är god eller inte? Läsning av 
skönlitteratur tycks underförstått stå för någonting som är bra och nyttigt. 
Anders Johansson (2010) har skrivit en bok Göra ont: Litterär metafysik som 
innehåller korta berättelser på temat litteratur och ondska.  I en av de korta 
essäerna berör Johansson tanken om att själva litteraturen är ond och inte att 
innehållet berör ondska. Johansson (2010) skriver bland annat följande:  
 

Är det möjligt att omsätta ondska i litterär form? Skulle inte en verk-
ligt ond text sakna all ordning, all mening och struktur? Skulle det 
onda kunna vara något annat än kaotiskt? Innebär inte det att det 
onda blir något annat än ont så fort vi artikulerar det litterärt? Det 
som litteraturen, eller kanske själva språket, grammatiken, innehöll 
en civilisatorisk kraft, en god ande som förhindrar ondskan från att 
framträda. Varje försök att närma sig det onda litterärt tycks implice-
ra att det neutraliseras, ordnas, försonas, blir gott. (Johansson, 2010, s. 
65-66) 

 
Johansson (2010) ställer många frågor kring litteratur och ondska och de får inga 
givna svar. Min tolkning av Johanssons (2010) resonemang är att litteraturen 
trots allt försöker dämpa det som är ont. Litteraturen tycks fungera som en 
motvikt mot all ondska enligt mig. En annan aspekt som Johansson (2010, s. 50-
52) nämner är uppfattningen som tycks råda bland våra folkvalda att kultur 
anses vara bra för kropp och själ. Johansson (2010, ibid.) ger som exempel i sin 
bok att det tillsattes en utredning av regeringen för att ta reda på mer om 
kulturens eventuella hälsofrämjande aspekter men att resultatet av utredningen 
inte gav de svar man hade förväntat sig. Det var tydligen svårt att hitta sam-
band mellan kultur och god hälsa enligt Johansson (ibid.). Att det görs utred-
ningar inom detta område tycks tyda på ett stort intresse för kulturens välgö-
rande egenskaper. Magnus Persson (2007, s. 41) resonerar också kring ämnet när 
han talar om kultur och hur kulturbegreppet framställs i styrdokumenten. 
Ämnet för denna uppsats rör litteratur och läsning av litteratur och dessa saker 
ser jag som en del av kulturbegreppet.   
          När man talar om läsning i skolan är läraren en viktig faktor. Den här 
uppsatsen har dock inte valt att fokusera på läraren utan på litteratur i grund-
skolan och då främst rörande litteratur i ämnet svenska och vad som står att 
läsa i skolans styrdokument om ämnet. Det är med andra ord styrdokumenten 
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som är underlaget för denna undersökning. Tittar man på hur allting hänger 
ihop och hur olika delar påverkar eleven i skolan är styrdokumenten en viktig 
del i detta förlopp. Den enskilde lärarens litteratursyn och intresse för litteratur 
påverkar också eleven på många sätt.  Styrdokumenten är ett av lärarens 
verktyg och hur de används och tolkas i den dagliga verksamheten är individu-
ellt.  Ett sätt att angripa detta är att undersöka svensklärarstudenters läsvanor. 
En som har undersökt detta är Margareta Petersson (2009) som skriver om detta 
i sin artikel ”Jag kan inte komma på nåt jag läst på gymnasiet, det måste ju betyda nåt 

eller hur?” där hon med hjälp av enkäter bland lärarstudenter i svenska under-
sökt läsvanor och vad de läser. Peterssons (2009, s.21) studie tyder på att 
intresset för egen läsning ökar ju högre undervisningsnivå man väljer att utbilda 
sig inom. Med ett resultat som detta är det lätt att man generaliserar och säger 
att blivande lärare för de yngre åldrarna inte tycks lika intresserade av litteratur 
och läsning som de som utbildar sig till att undervisa äldre elever. Peterssons 
(2009, s. 23) studie tyder dock på att blivande svensklärare läser som genom-
snittssvensken. Ett intressant resultat från Peterssons (2009, s. 27) undersökning 
”är att 30 procent av studenterna inte minns vilken motivering till litteraturläs-
ning de fått av sina lärare eller hävdar att de inte fått någon.”. Detta resultat är 
intressant eftersom dessa lärarstudenter säkerligen kommer att ställas inför 
elever som ifrågasätter litteraturläsning och de förväntas kunna ge eleverna en 
bra motivering. Eftersom de själva inte fått någon bra motivering kanske de 
själva väljer att undvika detta i sin egen undervisning.  
          Petersson (2009, s. 32) talar i sin artikel om litterära värden och hänvisar 
till Anders Pettersson som menar att det finns tre olika nivåer i litteraturen där 
första nivån är på det privata planet där man läser för underhållning medan 
den andra nivån handlar om yrkesläsning där det formella, emotionella och 
kognitiva är i fokus. Den tredje nivån är kopplad till samhället och vilken 
relevans litteratur har för olika fenomen i verkligheten (ibid.). Alla dessa delar 
finns representerade i skolan på olika sätt enligt Petersson (2009, s.32). Peters-
sons (2009, s.33) studie visar att det inte är självklart att dessa lärarstudenter i 
svenska ”identifierar sig som litteraturläsare”. En annan aspekt som Peterssons 
(2009, s. 24-25) studie tar upp är frågan om vad studenterna läser och enkätsva-
ren visar att studenterna mestadels läser västerländsk litteratur som är populär 
och storsäljande. Författare från andra delar av världen är i minoritet och 
litteraturperspektivet blir därmed en aning snävt. Går man in i skolans styrdo-
kument och tittar i den senaste läroplanen Lgr11 betonas ett internationellt 
perspektiv (s. 9-10).  Kopplar man detta vidare till litteraturläsning kan lärarens 
enskilda läsning ha betydelse för elevernas val av litteratur i undervisningen. 
Frågan är om det kan strida gentemot skolans värdegrund?1 Om den enskilda 
lärarens tyckande och smak får för stort utrymme i undervisningen kan det leda 
till att styrdokumentens anvisningar negligeras. Matts Dahlkwist (2006, s. 10) 
poängterar just att ”Verksamheten i skolan kan varken vara strikt värdeneutral 

                                                 
1 Matts Dahlkwist (2006, s. 11) diskuterar själva begreppet i sin bok och menar att ”med 
begreppet värdegrund avser man vanligen de grundläggande värdefrågor vilka finns 
med som en värdemässig och moralisk ryggrad i skolans verksamhet”.  
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eller bygga på privata värderingar som går stick i stäv med den grundsyn som 
uttrycks i läroplanerna.” Det är med andra ord en komplex fråga.  
          Peterssons (2009) artikel är intressant om jag ser till mitt syfte och mina 
frågor genom att hon berör värderingar och syn på läsning i sin undersökning. 
Petersson (2009) berör även ämnet litteraturvärdering när hon talar om vad 
studenterna läser för sorts litteratur. Värderingar kring litteraturläsning och 
litteratursyn är i fokus i den här undersökningen.    
          Det kan vara på sin plats att titta närmare på begreppet kanon som enligt 
Sten- Olof Ullström (1998, s. 237) är ”inlånat från teologin och religionsveten-
skapliga discipliner”. Ullström (1998, s. 238) skriver att ”Kanon reglerar alltså 
det praktiska livet genom att utpeka rätt norm eller utstaka rätt handlingsmöns-
ter. En litterär kanon tenderar på liknande sätt att utgränsa texter som i ett eller 
flera avseenden står i strid mot en norm inom diskursens centrum.”. Kanon 
handlar helt enkelt om vad som anses rätt att läsa och vad som inte anses vara 
bra läsning. Det blir en form av värdering av den litteratur som folk läser. 
Ullström (1998) diskuterar i sin artikel flera begrepp som är relevanta för min 
egen undersökning som exempelvis litterär kanon och litteratursyn. I sin artikel 
väljer Ullström (1998) att ge en historisk exposé över hur begreppen har 
uppkommit. Ullström (1998, s. 231) anser att ”kanonuppfattning och litteratur-
syn inte är synonyma begrepp så är de nära förbundna med varandra”. Att 
begreppet ligger nära varandra kan man även se i Peterssons (2009) artikel där 
hennes diskussion om läsvanor och vilken sorts litteratur som anses bra att läsa 
är talande.  Eftersom min egen undersökning berör litteratursyn och värdering-
ar kring läsning och litteratur finner jag att Ullströms (1998) artikel är intressant 
för denna uppsats.   
          En som har undersökt vad eleverna läser genom att granska läromedel är 
Lars Brink (1992) som i sin avhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och 

värderingar i läromedel 1910-1945 gått igenom olika läromedel under första delen 
av 1900-talet i Sverige. Brinks avhandling ger en historisk tillbakablick över hur 
litteraturundervisningen såg ut tidigare. Om man läser igenom de olika listorna 
med olika boktitlar för skolupplagor kan man se många klassiska författare och 
verk återkomma inom den undersökta tidsperioden(s. 158-161). Strindberg, 
Holberg och Runeberg är tre författare som återkommer ständigt enligt Brink 
(1992) (s. 162). Brinks studie om kanon i läromedel visar att det var tämligen 
stiltje med nya författarskap under den aktuella perioden (s. 283). Bildningside-
alet fanns fortfarande med i dessa läromedel och eleverna som läste tillhörde 
samhällets övre skikt (ibid.). Detta kom dock att ändras när fler fick tillträde till 
gymnasiet (ibid.). Om man jämför med dagens skola där det inte finns någon 
fast kanon med anvisningar om vilka författare som ska läsas så var dåtidens 
fasta kanon starkt styrande.  Brink (1992) skriver att ”mycket tyder på att denna 
kanon väl motsvarade den tidens, det samhällets och den skolmiljöns krav på 
läsfärdighet” (s. 295).  
          Brinks (1992) studie är intressant för den här uppsatsen genom att han 
berör kanon i skolan ur ett historiskt perspektiv och det innebär att man kan 
göra intressanta jämförelser mellan dagens skola och gårdagens skola. Brink 
(1992) talar om kanon och att läsningen är reglerad medan Petersson (2009) talar 
om läsning som en fri aktivitet där man väljer boktitlar efter eget intresse. 
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Eftersom dessa två undersökningar berör olika tider är deras resultat intressanta 
att jämföra för att eventuellt kunna se en utveckling av kanon Likväl som 
Ullström (1998) väljer Brink (1992) att se kanonbegreppet ur ett historiskt 
perspektiv.  I min undersökning berörs frågan om värderingar kring litteratur-
läsning och då ligger kanonbegreppet nära till hands.     
                När man tittar på forskning som berör mitt område så är avhandlingen 
”Läsa texten eller verkligheten”. Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro 
från 2008 skriven av Ingrid Mossberg Schüllerqvist intressant. Den här avhand-
lingen rör grundskolan och handlar dels om hur lärares litteraturundervisning 
ser ut och dels har Mossberg Schüllerqvist (2008) undersökt styrdokument för 
att se hur litteraturläsningen ter sig utifrån läroplanstexter och kursplaner i 
ämnet svenska. Mossberg Schüllerqvist (2008) skriver bland annat följande om 
avhandlingens undersökta styrdokumenttexter:  
 

    
En genomgående effekt av litteraturläsning i styrtexterna är att litte-
raturläsningen ska medföra en utveckling av människan, något som 
kan hänföras till tidigare bildningstraditioner inom litteraturveten-
skap. Vad det är hos människan som ska utvecklas, varierar dock 
inom den undersökta perioden.”  (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 
277).  

 
Likväl som Brink (1992) i sin avhandling talar om ett bildningsideal så berör 
även Mossberg Schüllerqvist detta i sin undersökning. En annan aspekt som 
framkommer ur Mossberg Schüllerqvists (2008, s. 278) tolkning av styrdoku-
menten är att: ”Den [skön]litterära textens särställning försvinner alltmer ju 
längre fram vi kommer.”. Det här är en konsekvens av att textbegreppet har 
ändrats i Lpo 94 enligt Mossberg Schüllerqvist (ibid.). Detta kommer jag att 
undersöka närmare i min läsning av valda styrdokument. Är det så att läsning 
av skönlitteratur minskar i betydelse och omfattning på bekostnad av andra 
aktiviteter?  Jag kommer att granska hur litteraturläsning omnämns i läropla-
nerna och kursplanerna. När det gäller mitt ämnesområde så kan man välja att 
som Mossberg Schüllerqvist (2008, s. 54) tala om att ”forskning om svenskämnet 
baserat på olika slags textmaterial utgör en gren inom svensk litteraturdidaktisk 
forskning. Exempel på forskning inom detta område är redan nämnda Brinks 
(1992) avhandling. Sammanfattningsvis när det gäller Mossberg Schüllerqvist 
(2008, s. 277) och hennes undersökning av styrdokument rörande litteraturläs-
ning är att det i överlag handlar om att eleven ska utvecklas. Mossberg Schül-
lerqvist (2008) anser att läsningen är utvecklande och att det finns ett bildnings-
ideal uttryckt i styrdokumenten.     
          När det gäller forskning kring styrdokument och texttolkning så har Jan 
Thavenius bidragit med en del intressanta resultat. Thavenius (1999) visar i 
artikeln Det avpolitiserade språket hur texten i en läroplan kan tolkas på många 
olika sätt. Texten är som Thavenius (1999, s. 135) skriver i sin artikel mångtydig. 
Thavenius betonar dock att ”det är inte i sig någon kritisk synpunkt på texten, 
eftersom alla texter i princip är mångtydiga” (ibid.). I sin artikel väljer Thaveni-
us (1999) att ”tolka fem meningar om språk och lärande hämtade från grund-
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skolans kursplan i svenska” (ibid.). Thavenius (1999, s. 144) väcker frågan om 
intentioner när man gör en textanalys och han menar att det påverkar läsningen. 
Med andra ord så påverkar syftet man har med läsningen av en text när man 
sedermera ska analysera texten. Detta är något som jag kan relatera till i min 
egen undersökning av styrdokument när det gäller litteratursyn och värdering-
ar. Jag vill bland annat ta reda på vilken syn på litteratur som finns i valda 
styrdokumenttexter och det får styra min analys av texten.       
          Eftersom denna uppsats handlar om styrdokument är läroplansteori 
relevant att beröra i bakgrunden. Bjørg Brandtzæg Gundem (1997) skriver i sin 
artikel Läroplansarbete som didaktisk verksamhet om olika läroplansteorier. Gun-
dem (1997, s. 254) nämner läroplansforskaren John Goodland från USA som 
”har utvecklat ett begreppssystem” för att kunna titta på de olika verkligheter 
som läroplanen befinner sig i. Enligt Gundem (1997, s. 254) talar Goodland om 
tre olika fenomen som går under benämningarna det sociopolitiska, det tekniskt 
professionella och det substantiella.  Det första området handlar om samhället 
och vilket sammanhang som läroplanen verkar i (s. 255). Gundem (1997) talar 
om att den didaktiska frågan varför? är central här (ibid.). Det andra området, 
det tekniskt professionella handlar mer om läroplanen i praktiken. Gundem 
(1997, s. 255) skriver att det är ”förbundet med läroplanen i praktiken, med 
verkställandet och med förverkligandet av läroplanen i själva undervisningen”. 
Här är lärarens roll väsentlig eftersom läraren omsätter det som står i läropla-
nen i undervisningen. Det tredje området är det som man först kommer att 
tänka på när ordet läroplan uttalas. Gundem (1997, s. 254) talar om att det 
substantiella: ” är läroplanens innehåll i form av undervisningsmål, lärstoff, 
arbetssätt och läromedel liksom även anvisningar för utvärderingar”. Om man 
sammanfattar detta så handlar enligt Goodlands kategoriseringar av läroplans-
verkligheten dels om det samhällssammanhang läroplanen ska verka i, dels hur 
läroplanen ska användas i verkligheten och dels om själva läroplanens teoretis-
ka innehåll. Den läroplansverklighet som denna uppsats kommer att uppehålla 
sig kring är det substantiella området där innehållet i läroplanen är i fokus i 
läsningen av olika styrdokument. I min undersökning har jag valt att ha 
läroplaner och kursplaner som underlag för min litteraturstudie. Det är själva 
styrdokumenttexterna som är intressanta för undersökningen och inte lärarna 
och eleverna i klassrummen.     
         En annan sak som Gundem (1997, s. 256) talar om när det gäller läroplans-
arbete är att det finns olika beslutsnivåer som man bör skilja mellan. De olika 
beslutsorgan som finns är ”den samhälleliga, den institutionella, den undervis-
ningsmässiga och den personliga nivån” (ibid.). Den samhälleliga nivån är 
politikernas tillhåll från kommunal nivå upp till riksdagsplanet. Det är här som 
de viktiga besluten tas. På den institutionella nivån är det den enskilda skolan 
som verkar och där tolkar man de tagna besluten. Den undervisningsmässiga 
nivån handlar om läraren och hans eller hennes undervisning och den sista 
nivån som rör den personliga nivån handlar om eleven. (s. 256). Skolans 
styrdokument både verkar och berör på olika sätt och på olika nivåer i samhäl-
let och den här uppsatsen vill visa hur ett enskilt undervisningsämne (svenska) 
kan tolkas och uppfattas genom att en analys av läroplaner och kursplaner 
genomförs. Läroplaner har olika sätt att framträda på enligt Gundem (1997, s. 
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257). Gundem (1997, ibid) talar bland annat om att: ”Strömningar i tiden, liksom 
traditioner och kulturarv, samverkar med det yrkesmässiga och personliga hos 
dem som har ansvaret för att utforma läroplanen”. Det är med andra ord flera 
saker som påverkar läroplanens utformande och det i sin tur leder till olika 
tolkningar av den.  
          En annan aspekt som kan vara intressant att beröra är hur styrdokumen-
tens utformning har förändrats genom åren. Det har gått ”från regelstyrning till 
resultat- och målstyrning” vilket Gunilla Wirström Nilsson (2009,s. 3) påpekar i 
förordet till sin bok Mål i sikte. Från styrdokument till praktisk handling. Wirström 
Nilsson (2009, ibid.) skriver vidare om läroplanen att det ändrats ”från detalj-
styrt innehåll till eget val av stoff” (ibid.). Ser man till den senaste läroplanen 
Lgr11 kan man säga att pendeln tycks ha vridits tillbaka och det är mer detaljer 
än tidigare i styrdokumenttexterna. Förändringen som skett genom åren när det 
gäller skolans sätt att styras är något som även Ulla Gadler (2011, s. 72) tar upp i 
sin avhandling En skola för alla - gäller det alla? Statliga styrdokuments betydelse i 

skolans verksamhet där hon talar om ”motiven för en övergång från ett regelsy-
stem till ett målstyrt system var bl a behovet av effektivisering, demokratisering 
och professionalisering.”. Om jag ser till min egen uppsatsundersökning och 
beaktar den tidsperiod jag har valt att koncentrera mig på så är den stora 
omvälvningen som skedde under år 1991 viktigast, då ”genomfördes den stora 
förändringen av skolans styrning genom at kommunerna nu fick självstyre” 
vilket Gadler (2011, ibid) nämner i sin text. De enskilda kommunerna tog helt 
enkelt över ansvaret för skolan och dess verksamhet från staten vilket bland 
annat innebar att lärarna gick från att vara statsanställda till att bli kommunal-
anställda.  
          Sammanfattningsvis kan jag konstatera att flera forskare har berört mitt 
undersökningsområde på olika sätt i sina avhandlingar och artiklar. Petersson 
(2009) har i sin undersökning berört läsvanor och därmed även kommit in på 
litteraturvärdering och frågan om vad vi läser. Brink (1992) berör i sin avhand-
ling också frågan om vad vi läser genom sin undersökning av läromedel. I 
Brinks (1992) studie är kanon ett viktigt begrepp som fungerar som ett sorts 
mått, ett sätt att välja ut litteratur. Ullström (1998) berör också begreppet kanon 
men han väljer till skillnad från Brink (1992) att diskutera begreppet i ett vidare 
perspektiv. Brink (1992) väljer att hålla sig kring läsning i skolan medan 
Ullström (1998) låter sin diskussion om kanon omfatta hela samhället när det 
gäller läsvanor och vilken litteratur som folk läste. När det gäller Mossberg 
Schüllerqvist (2008) så har hon riktat in sig på styrdokument till skillnad från 
Brink (1992) som undersökt läromedel i svenska. Mossberg Schüllerqvist (2008) 
talar likväl som Brink (1992) om bildningsideal och att litteraturen ska utveckla 
läsaren. Det som förenar dessa nämnda forskare är att de alla har berört littera-
tur och litteraturläsning och värderingar kring detta. Aspekter som även jag 
kommer att beröra i min undersökning.       
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Metod och material  
Den metod som uppsatsen bygger på är att det är en litteraturstudie där skolans 
styrdokument med läroplaner och kursplaner för åren 1980-2011 ligger till 
grund för min undersökning. Eftersom jag utbildar mig till ämneslärare i 
svenska och engelska kommer den här uppsatsen att beröra ett av mina under-
visningsämnen, nämligen svenska och därför kommer kursplaner i svenska att 
nagelfaras.  
          Ett problem vid granskning av styrdokument är att det finns olika 
versioner. Detta har Ingrid Mossberg Schüllerqvist (2008, s. 133) uppmärksam-
mat i sin avhandling ”Läsa texten eller verkligheten”. Tolkningsgemenskaper på en 

litteraturdidaktisk bro. Hon är noga med att betona vilken version hon refererar 
till när det gäller läroplaner. Mossberg Schüllerqvist (2008, s. 73) menar att det 
spelar roll vilken version man använder i sin analys av styrdokument eftersom 
de skiljer sig åt. Jag har valt att använda mig av Mossberg Schüllerqvists (2008) 
sätt att kategorisera styrdokumenten genom att betona utgivningsår och 
version. En sak som Mossberg Schüllerqvist (2008, s. 73-74) nämner i sin 
avhandling är att giltighetstiden för läroplaner har blivit kortare. Detta kan 
medföra att läroplanerna tappar aktualitet i ett allt raskare tempo. Jag vill 
understryka att den kursplan som jag använder i min undersökning är den 
reviderade från år 2000 som heter Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. Det 
kom nya betygskriterier och kursplaner år 2000 som bygger på Lpo 94. Det finns 
även ett tillhörande material som heter Grundskolan. Kommentarer till kursplaner 

och betygskriterier som utkom samma år och som jag använder mig av i min 
undersökning. När det gäller läroplanen Lpo 94 så har jag valt att använda mig 
av en reviderad version som utkom år 2006 där det finns vissa omformuleringar 
i texten gentemot den ursprungliga läroplanen från år 1994.            
          När man talar om styrdokument är det bra att veta vad som innefattas i 
detta begrepp. Enligt Gunilla Wirström Nilsson (2009) så avses skolförordning-
ar, skollag, läroplan, kursplaner och betygskriterier (s. 9). I den här uppsatsen är 
det läroplaner, kursplaner och tillhörande betygskriterier som utgör det 
empiriska materialet. När det gäller läroplanerna är det regeringen som beslutar 
om dem och de ”anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och 
mål” (s. 10) enligt Wirström Nilsson (2009). Även kursplanerna ligger på 
regeringens bord att besluta om. Wirström Nilsson (2009) uttrycker följande om 
kursplanerna: ”De konkretiserar läroplanerna samt anger målen för utbildning-
en i varje enskilt ämne” (s. 10). En viktig aspekt som Wirström Nilsson (2009) 
påpekar är att ”kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller metoder” 
(s. 11). Detta skapar därmed ett utrymme för egna tolkningar av kursplanerna.  
          I den här uppsatsen är det läsningen av läroplaner och kursplaner som 
står i centrum för att åskådliggöra den rådande synen på litteratur som finns i 
styrdokumenten. Den bild som framkommer bygger på min egen tolkning av 
texten under läsningen. De olika exemplen och textutdragen finns med som 
stöd för min tolkning och analys av texterna.. Tomas Englund (1997, s. 132) talar 
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i sin artikel om att läroplanen är ett dokument som är öppet för många tolk-
ningar och det ligger även i läroplanens natur enligt honom. Det skapar enligt 
Englund (1997, ibid.) möjligheter att kunna analysera läroplanstexter utifrån 
valda områden. I min läsning av styrdokumenten kommer jag att koncentrera 
mig på formuleringar i texterna som kan härledas till litteratur och litteraturläs-
ning för att kunna komma åt frågan om litteratursyn och värderingar. Jag har 
låtit mig inspirerats av Magnus Persson (2007) i hans sätt att undersöka legiti-
meringar gällande svenskämnet.     
          Den centrala frågan för den här uppsatsen är litteratursyn och värderingar 
kring litteraturläsning och det är ett komplext område. Tidsskriften Tidsskrift för 

litteraturvetenskap, TFL har i sitt nr 3, 2001 ett tema som går under namnet 
”värde och värdering” och tidningens redaktion medger att det är ett ämnesom-
råde som det inte har forskats särskilt mycket om. I artikeln ”Värden i litteratur 
och litteraturvetenskap” sätter Anders Petterson (2001) fingret på svaret till 
varför frågan inte varit särskilt intressant och aktuell för litteraturforskare när 
han skriver följande: ”värden och värderingar är rätt personliga saker, och att 
det är svårt att undvika att komma in på sin egen syn på litteratur och littera-
turvetenskap i framställningen. Sådana självdeklarationer blir lätt egocentriska, 
och i vilket fall som helst var det inte något av det slaget som efterfrågades.” (s. 
18). Petterson (2001) menar i sin artikel att det är lätt att frågan blir för personlig 
och därmed sätts den vetenskapliga objektiviteten på spel.  
          Det är en svår balansgång och det är något som lärare i skolan får brottas 
med hela tiden och det uppmärksammar även Mossberg Schüllerqvist (2008) i 
sin avhandling när hon skriver om att ”kritiker berättar för en läsare hur man 
försökt att förstå och värdera ett verk. Det är något som svensklärare också gör i 
sin undervisning. Dels verkar de som introduktörer av litteratur, dels undervi-
sar de om hur man förstår och tillägnar sig litterära verk. Värderingsfrågor 
ingår i introduktionsprocessen.” (s. 71). Det är ofrånkomligt att lärarens person-
liga tycke och smak påverkar val av litteratur och det ger en form av värdering 
av den litteratur som läses i skolan. Mossberg Schüllerqvist skriver att lärarna 
”visar genom sin undervisning och sina urval, vad som kan räknas som god 
eller användbar litteratur” (s. 72).  Detta sker även i skolans styrdokument och 
de värderingar och den litteratursyn som finns vill jag försöka åskådliggöra i 
min undersökning.         
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 Resultat  
Här nedan följer en redovisning av min genomgång av valda styrdokument 
under tidsperioden 1980-2011. Redovisningen kommer att försöka vara krono-
logisk och ta sin början i Lgr 80 med tillhörande kommentarmaterial för att 
därefter röra sig framåt till Lpo 94 med tillhörande kursplaner för att avslutas 
med den senaste nytillkomna Lgr11. Det är med andra ord tre olika läroplaner 
som förekommer under den aktuella perioden och mycket har hänt innehålls-
mässigt. Jag försöker att analysera de tre läroplanerna var för sig men det 
förekommer även jämförelser dem emellan för att påvisa eventuella skillnader 
och likheter mellan styrdokumenten.  
           

Lgr 80 
Om man börjar med att titta i Lgr 80 kan man läsa i avsnittet ”Urval och stoff” 
att ”skaffa sig kunskaper genom att läsa är både nödvändigt och önskvärt, men 
skolarbetet får inte begränsas till enbart bokliga studier för att möjligöra 
presentation av mer stoff. Utgångspunkten bör så långt möjligt vara iakttagelser 
och experiment.” (Lgr 80, s. 30).  Här anges nivån och den önskvärda metoden 
för kunskapsinhämtning i skolan. Vidare kan man läsa att litteratur har stor 
betydelse för barns språkutveckling och att litteraturläsning har stor betydelse 
för att lära känna omvärlden bättre (Lgr 80, s. 31).   
          Värderingar är ett prioriterat arbetsområde enligt Lgr 80. Man kan bland 
annat läsa följande i Lgr 80 att: ”inom alla ämnen i skolan måste lärare och 
elever göra klart för sig vad som är värderingsfrågor i den meningen att man 
bara kan besvara dem genom att inta en värderande ståndpunkt. Den som skall 
ta ställning till värderingsfrågor behöver goda kunskaper.” (Lgr 80s. 32). Det är 
tydligt att frågor rörande värderingar får anses viktiga och intressanta enligt 
läroplansförfattarna. Detta tema återkommer i kursplanen för svenska där man 
kan läsa att eleverna ”skall lära sig att ta del av andras åsikter och värderingar, 
stå för sina egna och lära sig att kritiskt granska egna och andras resonemang.” 
(Lgr 80, s. 135). Det är någonting som man ska göra hela tiden när man läser 
litteratur och redan på lågstadiet ska eleverna arbeta med värderingar och 
attityder i sin läsning enligt kursplanen (Lgr 80, s. 137). Värderingar är något 
som även återkommer i läsningen på högstadiet där det kopplas till tolkningar 
av olika texter (Lgr 80, s. 138). Dessa exempel från Lgr 80 visar att värderingar 
ansågs vara ett viktigt område för svenskundervisningen. Det är i sig inte något 
förvånande eftersom det finns med när man arbetar med texter och gör tolk-
ningar av dem. Arbetet med värderingar är även ett argument för att läsa 
litteratur enligt kursplanen.     
          När man läser i kursplanen för svenska i Lgr 80 uppdagas ett centralt mål 
för undervisningen vilket medför att eleven ”skall få erfara att litteraturen är en 
källa till kunskap och glädje” (Lgr 80, s. 133). Läser man vidare i nästa stycke 
blir det tydligt att målet för svenskämnet är att eleverna ska bli goda läsare när 
de lämnar skolan (ibid.). Det man kan se redan här är att litteraturen i skolan 
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ska vara både till nytta och till nöje. Kursplanen är noga med att betona och 
motivera litteraturläsningen vilket kan ses genom följande citat: ”De skall 
kunna läsa så bra, att de kan skaffa sig kunskaper, information och upplevelser 
genom tidningar och tidskrifter, uppslagsböcker, fackböcker och skönlittera-
tur.” (Lgr 80, s. 133). En iakttagelse jag gör är att det anses viktigt att utgångs-
punkten för allt arbete i svenskämnet ska vara elevernas egna erfarenheter och 
språk. Man kan bland annat läsa att ”En människas språk hänger nära samman 
med hennes personlighet och livssituation.” (ibid.). För läraren är det viktigt att 
utgå från varje elevs individuella språkliga startpunkt för att kunna bygga 
vidare och utveckla eleven. Vidare kan man läsa att ”ett viktigt mål för svensk-
undervisningen” är ”att stärka elevernas självkänsla, så att de vågar yttra sig 
och stå för sina åsikter” (Lgr 80, s. 133). Om eleverna är trygga underlättar det 
arbetet i klassrummet och de vågar diskutera exempelvis litterära texter med 
varandra.      
          När det talas om litteraturläsning i kursplanen läggs stor vikt vid läsning 
av skönlitteratur. Det viktigaste med skolans litteraturläsning tycks vara ”att 
skapa ett bestående bok- och läsintresse” (Lgr 80, s. 134). Detta tyder på att 
läroplansförfattarna anser att litteraturläsning är någonting viktigt som eleven 
bör ta med sig i livet efter skolan. Litteraturläsningen värderas väldigt högt och 
man vill påverka eleven till att fortsätta läsa litteratur även efter studietiden. 
Litteraturen anses vara någonting positivt och eftersträvansamt. I kursplanen 
kan man läsa att litteraturen ”skall ge dem lustfyllda upplevelser av skönhet, 
humor och spänning men också ge dem perspektiv på sig själva i förhållande 
till deras egen och andras livssituation.” (Lgr 80, s. 134.).  Detta är saker som de 
flesta kan nicka instämmande till och här återkommer resonemanget att 
litteraturen både är till nytta och till nöje. Man kan faktiskt lära sig någonting 
om sin omvärld genom att läsa skönlitteratur och det behöver inte bara vara 
facklitteraturen som ger kunskaper. Det betonas även i kursplanen att skönlitte-
ratur ska vara det dominerande läsmaterialet i svenskämnet (Lgr 80, s. 136). 
Böcker är viktigt, både i skolan men även i livet efter skolan.   
          Om man ser till vad eleverna ska läsa nämns i målavsnittet att eleverna 
ska h möjlighet att ”bli bekanta med människor och miljöer i ett stort antal barn- 
och ungdomsböcker och i högre årskurser också med vuxenlitteratur, både 
nyare och äldre.” (Lgr 80, s. 134). Här preciseras det inte närmare vilka böcker 
som bör läsas utan det är upp till den enskilda läraren att bestämma. Den enda 
vägledning som ges är att eleverna bör få möjlighet att läsa både klassiker och 
mer aktuella och nyutkomna böcker. När man läser om vad läsningen ska 
innefatta på högstadiet så står det bland annat att: ”I ett brett urval av litteratur 
skall ingå dikter, romaner, noveller, facklitteratur och andra texter som belyser 
företeelser, förhållanden och relationer mellan människor i sammanhang som 
hem, skola, fritidsliv och arbetsliv” (Lgr 80, s. 138). Litteraturläsningen bör med 
andra ord vara varierad enligt Lgr 80.  I de nämnda exemplen får man endast en 
information om vilka olika texttyper som läsningen på högstadiet ska innefatta 
och inte några riktlinjer kring boktitlar. Ett intressant textavsnitt i kursplanen 
som rör läsning och kan härledas till min undersökning om värderingar och 
litteratursyn är följande stycke:  
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 Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är 
          konstnärligt undermålig och hårt präglad av värderingar som 

skolan har till uppgift att avslöja och motarbeta. Att kritiskt granska 
denna litteratur är en känslig och svår uppgift. Skolans uppgift att 
påverka elevernas val av litteratur måste bedrivas med respekt för 
den enskildes och gruppens integritet. Genom att erbjuda alternativ 
som ger nya perspektiv på förhållanden och livsfrågor samt genom 
att uppmuntra elevernas självtillit och deras gemensamma skapan-
de bör skolan stödja dem, så att de får möjligheter att medvetet väl-
ja litteratur (Lgr 80, s. 136).  

 
I ovanstående textavsnitt talas det om bättre och sämre litteratur och att barn- 
och ungdomslitteraturen generellt håller en lägre kvalitet än den typ av böcker 
som skolan ska uppmuntra eleverna att läsa. Det tycks som om läroplanen gör 
en värdering av litteraturen och att vissa böcker är bättre än andra när det gäller 
kvalité. Detta textutdrag från kursplanen leder till två frågor som känns relevan-
ta att ställa i sammanhanget. Får eleverna läsa vad de vill och finns det god och 
dålig litteratur? Dessa frågor leder osökt in på området som handlar om 
litteraturvärdering och Birgitte Rörbye (1995, s. 39) skriver i sin artikel ”Littera-
turvärdering” om att ”litteraturvärderingen försiggår i dag på flera plan och 
ifrån en mängd förutsättningar, vare det nu försäljningsmässiga, politiska, 
moraliska etc. […] Det väsentliga inslaget i värderingsprocessen är att det 
försiggår ett urval. ”. Att en bok ska anses vara bra eller dålig handlar mycket 
om att boken ska väljas ut och uppmärksammas i tidningar och media enligt 
Rörbye (1995). Om en bok har blivit recenserad i en dagstidning eller inte är en 
faktor som påverkar bokens värde enligt Rörbye (1995). Att värdera litteratur är 
en grannlaga uppgift där flera faktorer påverkar värderingen. En intressant 
aspekt som Rörbye (1995, s.40) berör i sin artikel är att det kan ske litteraturom-
värderingar där exempelvis böcker som tidigare värderats lågt plötsligt kan ses 
i ett nytt sken och ges ett högre litterärt värde. När man läser äldre läroplaner 
och kursplaner blir man varse att samhällets värderingar förändras och det 
gäller även synen på litteratur. Rörbyes (1995, s. 40-41) exempel med kriminal-
romanen är talande där hon nämner dess utveckling till att bli en accepterad 
genre och ett godkänt läsalternativ och att även biblioteken tar in böcker från 
genren.    
          Det som jag kan se i min läsning av Lgr 80 är att kunskaper inte bara 
handlar om teoretiska studier utan att man även kan lära sig genom att handla 
praktiskt och få egna erfarenheter. Ingrid Carlgren (2012, s. 118) talar i sin 
artikel om olika kunskapssyner i skolans styrdokument och hon anser att i Lgr 

80 talas det om att eleven ska vara aktiv i ”kunskapstillägnandet”. Den åsikten 
delar jag sett utifrån mina egna resultat. Värderingar är ett annat område som 
Lgr 80 talar om och det framhävs på flera ställen i texten. Det återkommer även i 
kursplanen för svenska där värderingsfrämjande aktiviteter är en del av 
litteraturläsningen. Vidare kan jag se i min läsning av Lgr 80 att elevernas egna 
erfarenheter ska stå i centrum för undervisningen i svenska. När det gäller 
själva litteraturläsningen så tycks det handla om att den ska vara både till nöje 
och till nytta. Skolan ska bidra till att upprätthålla läsintresset hos eleverna och 
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förhoppningen är att det ska bestå upp i vuxen ålder. Ytterligare en aspekt som 
berör mitt område är hur värderingen av litteratur ter sig i läroplanen. Lgr 80 

talar inte om specifika verk som ska läsas utan det är upp till läraren och 
eleverna att välja. Däremot finns det en motsatt bild i kursplanen där det talas 
om att kvalitén på barn- och ungdomsböcker är skiftande och oftast dålig. Den 
mesta litteratur som eleverna själva läser är av dålig kvalité enligt kursplanen.           
          I min undersökning av styrdokumenten har jag valt att även studera 
kommentarsmaterialet Läsa som hör samman med Lgr 80 för att vidga mitt 
material. I denna text finns ett kapitel ”Att välja litteratur” som kan härledas till 
värderingstanken. Både elever och lärare gör olika val när de ska välja litteratur 
och dessa val baseras på en mängd faktorer. I inledningen på kapitlet talas om 
att ”eleverna ska ha givande kontakter med böcker. Det ska lärarna också. 
Dessutom ska lärare och elever mötas i upplevelser och reflektioner kring 
texterna – i ett utbyte av tankar och idéer.” (Lgr 80, 1986, s. 128). Här talas om 
vikten av att både lärare och elever läser böcker och att de ska försöka mötas 
någonstans. Här återkommer prisandet av läsning och att litteraturläsning anses 
vara en viktig aktivitet som både elever och lärare ska ägna sig åt. Ser man till 
läsningens funktion är det ett bra sätt för människor att mötas. Även här talas 
om vad populärlitteraturen kan ställa till med. 2 Det tycks som populärlitteratu-
ren inte är allmänt accepterad i skolan som underlag för läsning (Lgr 80, 1986, s. 
128). I kommentarmaterialet kan man läsa följande: ’’massmarknadsböckerna 
driver in kilar i värdegemenskapen. För många lärare saknar de kvalitet. De är 
motståndare och rivaler som ska avväpnas eller hållas på avstånd från kulturli-
vet i skolan. Men för de flesta av eleverna är de trogna vänner att fly till” (ibid).  
          Det finnas ett visst motstånd mot böcker av populär karaktär. Litteratu-
rens enorma utbud gör det svårt att välja vilka böcker man ska läsa och det 
uppmärksammas i texten (Lgr 80, 1986, s. 129). Styrdokumenten ger inga 
konkreta förslag utan det är upp till den enskilda skolan och dess personal att 
göra val. En sak som betonas i kommentarsmaterialet är att det är viktigt att ha 
god kännedom om barn och tonåringar och om litteratur när man ska välja vilka 
böcker som eleverna ska läsa (s. 134). I kommentarsmaterialet bifogas litteratur-
listor som exempel på böcker som kan användas i undervisningen (s. 134-135, 
146-147). Det betonas dock att dessa bara är stickprov från skolor (s. 134). Man 
kan dock fundera kring dessa listor eftersom de ändå finns med i kommentars-
materialet. De ger troligtvis en vägledning om vilken litteratur som skolan och 
läroplansförfattarna premierar. Jag väljer i min undersökning att inte gå 
närmare in på dessa listor eftersom de endast fungerar som undervisningsex-
empel från olika skolor. Motiveringen till att jag ändå väljer att uppmärksamma 
listorna är att de kan bidra till att spegla den eventuella utveckling som skett 
under de tre olika läroplanerna. 
 

                                                 
2 Ulf Boëthius diskuterar begreppet populärlitteratur i artikeln ”Populärlitteraturen – 
finns den?” i boken Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur från 1995 med Dag 
Hedman som redaktör. Boëthius sammanfattar termen populärlitteratur som att det är 
”böcker som saknar originalitet, använder sig av klichéer och gång på gång upprepar 
samma mönster, samtidigt som de har en mycket stor läsekrets” (Boëthius, s. 32).    
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Lpo 94           
Den läroplan som kom att ersätta Lgr 80 var Lpo 94 som kom år 1994 och den 
kommer jag att ägna mig åt nu ett tag framöver i texten. Den version av Lpo 94 
som jag kommer att använda mig av är en reviderad version som gavs ut år 
2006 och även finns tillgänglig på Skolverkets hemsida.  Det som karakteriserar 
Lpo 94 enligt min mening är talet om värdegrunden, demokrati och vikten av 
skolan som en kunskapsförmedlare. Exempel på det hittar man redan i läropla-
nens inledning, i den första meningen möter man följande: ”Det offentliga 
skolväsendet vilar på demokratins grund.” (s. 3). Det talas vidare i läroplanen 
under rubriken ”Skolans uppdrag” att: ”Skolan har i uppdrag att överföra 
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbere-
da dem för att leva och verka i samhället.” (s. 5).   
          När det gäller den här uppsatsens undersökning om litteratur och littera-
tursyn så finns det inte mycket i Lpo 94 om det. Detta nämner även Persson 
(2007, s. 120) i sin bok där han konstaterar att läroplanen inte har mycket att 
säga om litteraturläsning och litteratur.3  Persson (2007, s. 120-121) anser dock 
att det inte går att dra slutsatsen ”att litteraturens ställning försvagats i styrdo-
kumenten” eftersom det inte är någon större skillnad gentemot tidigare under-
sökta styrdokument. Det enda i läroplanen som kan hänvisas till litteratur enligt 
mig är i avsnittet om ”Mål att uppnå i grundskolan” där det nämns att elever 
”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och 
västerländska kulturarv” och även ”har utvecklat förståelse för andra kulturer” 
(Lpo 94, s. 10). Det förutsätter dock att man ser litteraturen som en del av 
kulturarvet vilket jag väljer att göra i min tolkning. Dessa citat uppehåller sig 
även Magnus Persson (2007, s. 35) vid i sin bok där han anser att kulturarvet 
fortfarande i första hand fokuserar på det nationella planet.  
          Om man dock väljer att gå in och titta i kursplanen för svenska kan man 
läsa följande i strävansmålen att elever ”får möjlighet att förstå kulturell 
mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i 
skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen” (Skolverket, 
2000a, s. 97). Detta nämnda exempel från kursplanen visar en annan bild än den 
Persson (2007) försöker framhäva enligt mig. Går man till Skolverkets (2000b, s. 
17) Kommentarer till och kursplaner och betygskriterier för grundskolan kan man 
läsa att läroplanen, betygskriterier och kursplaner samspelar och de komplette-
rar varandra för att bli en helhet. Därför kan det vara bra att analysera och tolka 
de olika delarna tillsammans. Resultaten blir annorlunda om du väljer att bara 
ta med en del i analysen gentemot om du väljer att analysera flera delar till-
sammans. I min undersökning har jag valt att låta den omfatta både läroplaner 
och kursplaner för att få en bredare bild. Jag har först läst granskat läroplanerna 
och tittat på relevanta textavsnitt och därefter valt att fortsätta min analys 

                                                 
3 Persson (2007, s. 120-121) anser att legitimeringarna litteraturläsning och litteratur inte 
nämns alls i läroplanen och för att hitta något krävs att man gör vidare tolkningar som 
att exempelvis se språkutveckling som en del av legitimeringen. Persson menar att 
styrdokumenten ger ett stort tolkningsutrymme.    
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genom att gå in i kursplanerna för att få en mer komplett bild angående littera-
tursyn och värderingar kring litteraturläsning.   
          Om jag återgår till min uppsatsundersökning så anser jag att den litteratur 
som läroplansförfattarna vill att eleverna ska studera ska bygga på en blandning 
mellan både nationella verk och internationella verk. Om man endast läser 
läroplanen kan man precis som Persson (2007) reagera över att det står ”väster-
ländska kulturarv” (Lpo 94, s. 10) och att ”andra kulturer” (ibid.) nämns som ett 
eget mål vilket Persson (2007, s. 35) betonar i sitt resonemang om gränsdrag-
ningar. Persson (2007, s. 36) anser att ”trots ambitionen att vara inkluderande 
och att positivt framhäva den kulturella mångfalden, upprättas genast nya 
gränsdragningar: mellan vi och dem, vårt kulturarv och de andras”. 4 Persson 
(2007, s. 36) noterar vidare att den kulturella mångfalden i Lpo 94 kan ha 
baksidor som inte är så positiva vilket är ovanligt eftersom kultur ofta framställs 
som positivt. Detta resonemang som Persson (2007) för i sin bok ser jag som 
applicerbart på min egen undersökning kring litteratur och litteratursyn. Om 
jag gör en jämförelse med Lgr 80 finns inget i den kursplanetexten som betonar 
läsning av litteratur ur en västerländsk kanon. Den kritik som finns i Lpo 94 

angående gränsdragningar saknas i Lgr 80 där talet om litteratur är mer allmänt.    
          Litteraturen är en del av det som ingår i kulturen och litteratur framställas 
också som någonting positivt. En slutsats jag drar utifrån detta är att läroplans-
författarna tycks göra en värdering av, och att det är främst den inhemska 
litteraturen inklusive våra grannländer i Norden som premieras tillsammans 
med litteratur som räknas till vår västerländska kanon. Litteratur från övriga 
världen tycks inte lika viktig eftersom den saknas i läroplanen, men läser man i 
kursplanen för svenska blir framträder en annan bild. I kursplanen för svenska 
inkluderas även övriga världen i samma mål (Skolverket, 2000a, s. 97). Detta 
visar återigen att de olika styrdokumenten samspelar och tillsammans framträ-
der en annan bild än om man väljer att endast läsa dokumenten var för sig 
vilket även påpekas i det kommentarmaterial från Skolverket (Skolverket, 
2000b, s. 17).  
          Nu kommer jag att gå närmare in på kursplanen för svenska som hör 
samman med Lpo 94 och undersöka hur litteraturen och läsningen av litteratur 
behandlas i kursplanen för att kartlägga litteratursynen.  Redan i de inledande 
meningarna i kursplanen där det talas om språkförmågan kan man läsa att ”ett 
av skolans viktigaste uppdrag” är ”att skapa goda möjligheter för elevernas 
språkutveckling” (Skolverket, 2000a, s. 96). Att läsa litteratur är ett sätt för 
eleven att påverka sitt språk . Svenskämnet är med andra ord enligt kursplanen, 
ett av skolans viktigaste ämnen just på grund av att elevernas språk tränas och 
utvecklas här. Vidare kan man läsa i kursplanen att ”Språket och litteraturen 
har stor betydelse för den personliga identiteten.” (ibid.). Det tycks enligt mig 
som att litteraturen har ett stort värde för den enskilda människan och den tycks 
bidra till den personliga utvecklingen. Detta är något som även går att se i den 

                                                 
4 Persson (2007, s. 35) för ett resonemang i sin bok om gränsdragningar och han ser det 
västerländska arvet som en yttre gräns. Det som hamnar utanför denna gräns, i det här 
fallet den övriga kulturen tycks enligt Persson (2007) inte vara lika viktig och det leder 
fram till talet om ”vi och dem”.   
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tidigare läroplanen (i kursplanen för svenska) vilket jag även tagit upp till 
diskussion (Lgr 80, s. 134). En människas språkbruk och sätt att läsa är något 
personligt och det antyder även kursplanetexten.  
          Vidare kan man läsa i kursplanen att ”Skönlitteratur, film och teater bär en 
del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar.” (Skolverket, 
2000a, s. 96). Även här återkommer resonemanget om att litteraturen utgör en 
källa till kunskap vilket även kursplanen för svenska i Lgr 80 (s. 133) talar om. 
En intressant aspekt angående detta citat är att Persson (2007, s. 122) anser att 
litteraturläsningen inte har en mer framskjuten roll i jämförelse med andra 
kulturaktiviteter som teater och film. Anledningen till detta är enligt Persson 
(2007, s. 122) ”kulturaliseringen och det vidgade textbegrepp som den senaste 
kursplanen anammat”.5   
          När det gäller läsintresset kan man läsa följande i den senare kursplanen 
som hör till Lpo 94 att ”eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att 
läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse” (Skolverket, 
2000a, s. 96-97). Intresset för läsning är någonting som upphovsmakarna till 
kursplanetexten vill premiera. Denna tankegång återfinns redan i den föregå-
ende läroplanen med tillhörande kursplan som jag berört i min egen analys av 
styrdokumenten på sidan 12 (Lgr 80, s. 134). Om man tittar på vad eleverna ska 
läsa så ger kursplanen inga konkreta svar utan det enda som kursplanen säger 
är att eleverna ska läsa skönlitteratur både från ”Sverige, Norden och andra 
delar av världen” (Skolverket, 2000a, s. 97). Läroplansförfattarna vill inte lägga 
sig i vad eleverna ska läsa utan det är upp till lärarna och eleverna att välja 
litteratur. Detta tolkar jag som att synen på litteratur är både tolerant och 
flexibel. Den enda vägvisning som upphovsmännen till kursplanen ger är att 
litteraturen som ska läsas kan vara både äldre och av nyare snitt. Det säger med 
andra ord inte så mycket enligt mig.  
          Eftersom jag undersöker litteratursyn och litteraturläsningen så är det 
intressant att se att det finns ett avsnitt i kursplanen som heter ”Skönlitteratur, 
film och teater” (Skolverket, 2000a, s. 99). Hela stycket visar en positiv inställ-
ning till skönlitteratur enligt mig. Läroplansförfattarna tycks vilja betona tanken 
om att litteraturen anses betydelsefull och välgörande. I kursplanen kan man 
läsa följande om läsning att:  
 

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livs-
villkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också 
perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma 
utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring littera-
turen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna.  
          I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svens-
ka kan skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges möj-

                                                 
5 Magnus Persson (2007, s. 11) talar i sin bok om ”den kulturella vändningen” och han 
menar att det är ett mångfasetterat begrepp. Allt fler saker som exempelvis litteratur 
kan hänvisas till kultur. Termen kultur har blivit ett begrepp där allt kan hänvisas till. 
Enligt Persson (ibid.) tycks de två orden litteratur och kultur ha en nära relation om 
man ser till skolans styrdokument.  
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lighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kultu-
rella värderingar. (Skolverket, 2000a, s. 99). 
 

Ovanstående textavsnitt från kursplanen bekräftar bilden av litteraturen som en 
viktig länk till att öka sina kunskaper. Det tycks som skönlitteraturen är en bra 
mötesplats för att kunna diskutera och pröva sina värderingar tillsammans med 
andra. Detta är inget unikt för den här kursplanen, att elever ska få möjlighet att 
utveckla och diskutera värderingar i anslutning till litteraturläsningen utan det 
finns nämnt även i den föregående kursplanen (Skolverket, 2000a) som hör till 
Lgr 80 vilket jag även har berört i min analys på sidan 12.  
          När det gäller uppnådda mål och vad eleverna ska ha med sig efter att ha 
avslutat grundskolan kan jag konstatera att två av totalt sex mål i kursplanen för 
svenska berör läsning och litteratur konkret. Det första målet säger att eleverna 
ska ”kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från 
andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna 
återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det” (Skolverket, 
2000a, s. 100). Här återkommer talet om att litteratururvalet ska vara en bland-
ning från olika länder vilket jag även nämnt tidigare i min analys. Det andra 
målet som är intressant för min undersökning lyder enligt följande: ”Eleven skall 
kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära 
verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka” 
(Skolverket 2000a, s. 100). Här är det inte bara läsningen som är viktig utan även 
att kunna tillämpa skönlitteraturen på ett konstruktivt sätt genom att tolka och 
analysera det man läser. Mina två exempel från avsnittet med uppnåendemål 
visar att läsningen och att kunna använda litteraturen är viktiga moment i 
svenskämnet enligt kursplanen i svenska. När man går in och läser i kursplanen 
om hur svenskämnet ska bedömas är bland annat den ”litterära kompetensen” 
en förmåga som ska utgöra en del i bedömningsunderlaget när det gäller 
betygssättningen (Skolverket, 2000a, s. 100). Om man läser i Skolverkets kom-
mentarmaterial står följande att läsa: ”Litteraturen har fått ett större utrymme 
och en ännu starkare ställning i den reviderade kursplanen.” (Skolverket, 2000b, 
s. 50). Detta tyder på att läroplansförfattarna anser att läsning är ett viktigt 
moment och att de vill åskådliggöra det i den nya kursplanen. Det tyder även på 
en ökad medvetenhet om litteraturen och dess betydelse. Litteraturläsningens 
värde tycks ha ökat och det visar även kommentaren från Skolverkets kommen-
tarmaterial.   
          Efter min genomgång av Lpo 94 kan jag konstatera att värdegrunden är det 
grundläggande som allt kan relateras till och skolan ska förmedla kunskaper. 
Eleverna ska arbeta med värderingar på olika sätt och det sker bland annat i 
svenskämnet. Elevernas egen språkförmåga ska tränas och deras egna erfarenhe-
ter ska tas till vara i exempelvis bearbetandet av texter. När det gäller läsning 
finns även här ett nöje och nytta perspektiv där läsningen ses som både utveck-
lande och lärorik. I min läsning av Lpo 94 har jag sett att det tycks som att 
litteratur från Sverige och övriga västvärlden är att rekommendera. I kursplanen 
är toleransen större och där talas det inte om väst utan om hela världen när det 
gäller vilken litteratur som ska läsas. Om man ser till värderingen av litteratur 
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kan jag konstatera att det vidgade textbegreppet inte har påverkat litteraturens 
ställning enligt kursplanen.                    
           

Lgr 11 
Den tredje läroplanen som ingår i mitt undersökningsmaterial är Lgr 11 som kom 
år 2011 och började tas i bruk till höstterminen samma år. Likväl som i Lpo 94 

inleds Lgr 11 med att slå fast att ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.” 
(Lgr 11, s. 7). Vidare talas det i denna läroplan om ”kulturell mångfald” om 
”delaktighet i det gemensamma kulturarvet” och om att ”skolan är en social och 
kulturell mötesplats” (Lgr 11, s. 7). Dessa exempel tagna från den senaste 
läroplanen, Lgr 11 återfinns även i den föregående läroplanen, Lpo 94. Det är 
företeelser som är grundläggande och det bidrar troligtvis till att de finns med 
även i den nya läroplanen.             
          När det gäller fokus på litteratur och litteraturläsning känns bilden igen 
från Lpo 94 där det inte har någon större plats i läroplanstexten. Det tycks som 
avsaknaden av litteratur och läsning är den samma i Lgr 11, vilket innebär att det 
nästan inte finns med alls i läroplanen. I målen för vad eleverna ska ha med sig 
efter grundskolan kan man läsa att eleven ”har fått kunskaper om och insikt i det 
svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande 
kunskaper om de nordiska språken” (Lgr 11, s. 13). Som jag nämnt redan tidigare 
i min analys av styrdokumenten väljer jag att koppla samman litteraturen och 
litteraturläsningen med begreppet kulturarv vilket innebär att talet om litteratur 
kommer till uttryck i följande mål. Om jag ser tillbaka på min tidigare diskussion 
om vilken litteratur som läroplansförfattarna tycks vilja framhäva är det den 
västerländska litteraturen som står i fokus. Det talas tyst om andra kulturer 
enligt mig. Möjligtvis skulle man kunna läsa in det i målet om att eleven ”kan 
samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och 
olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Lgr 11, s. 14).  
          Om jag gör en jämförelse med tidigare läroplaner kan jag konstatera att Lpo 

94 är mer konkret i frågan om litteratur och litteraturläsning genom att uttrycka 
följande: ”har utvecklat förståelse för andra kulturer” (Lpo 94, s. 10) än vad Lgr 

11 är. I Lgr 80 står det nästan ingenting om läsning och litteratur i läroplansdelen. 
Ett av få exempel är följande: ”Tala, läsa, skriva och räkna utgör grunden för det 
mesta av det arbete som utförs i skolan och vuxenlivet.” (Lgr 80, s. 15). För att 
finna fler uttalanden om läsning och litteratur i Lgr 80 får man istället gå in i 
kursplanen för svenska och läsa. Här möts man av formuleringar som att 
”Skönlitteraturen bör […] få dominera i ämnet svenska.” (Lgr 80, s. 136) och 
”Skönlitteratur bör särskilt uppmärksammas.” (Lgr 80, s. 134). Här betonas 
verkligen läsningen av skönlitteratur och det ges flera exempel på det i kurspla-
netexten. Från att föra en anonym tillvaro i läroplanstexten skrivs det fram och 
visas mer konkret i kursplanen genom olika exempel. Läsning av litteratur tycks 
främst ses som en aktivitet reserverad för ämnet svenska och därför är omnäm-
nandet större i kursplanen än vad som behöver betonas i läroplanen.  
          För att återgå till min analys av Lgr 11 och min diskussion om det väster-
ländska kulturarvet så konstaterar jag att det är en öppnare syn på vad eleverna 
ska läsa genom formuleringar som ”Genom undervisningen ska eleverna möta 
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samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av värl-
den.” (Lgr 11, s. 222). Här talar man inte om litteratur från västerländsk kanon 
utan det är mer neutralt tal om ”skilda delar av världen” (ibid.). Precis som i den 
föregående kursplanen som hör samman med Lpo 94 finns det inga konkreta 
förslag på verk eller författare som eleverna bör läsa utan det uttrycks mer i 
allmänna ordalag. Om man går in och tittar på svenskämnets innehåll för 
årskurs 7-9 kan man läsa att eleverna ska läsa ”Skönlitteratur för ungdomar och 
vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.” (Lgr 11, s. 226). 
Vidare kan man även läsa att ”Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och 
vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, 
samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. ” 
ska ingå i elevernas läsrepertoar (Lgr 11, s. 226). Läroplansförfattarna tycks inte 
vilja styra valet av litteratur utan de ger endast allmänna anvisningar där 
utbudet ska vara varierat och från olika tider. När det gäller vad eleverna ska 
läsa för typ av skönlitteratur så säger kursplanen att undervisningsinnehållet ska 
ge ”Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig 
ifrån varandra.” (Lgr 11, s.226). Det sägs ingenting om enskilda författare och 
verk utan bara att det ska vara en variation.   
          En sak som skiljer Lgr 11 från föregångaren Lpo 94 är att den är mycket mer 
detaljerad över vad eleverna ska lära sig och kring innehållet i undervisningen 
enligt mig. I Lgr 11 har uppdelningen av olika stadier förändrats och här kan 
man läsa om vad undervisningen ska omfatta för områden inom varje stadium.6 
Ett exempel på detta är om man går in och läser i Lgr 11 (s. 223-226) under 
rubriken ”Berättande texter och sakprosatexter” för de tre olika stadierna kan 
man i för årskurs 1-3 läsa att eleverna ska möta ”Några skönlitterära barnboks-
författare och illustratörer” medan man läser följande formulering om samma 
ämne i årskurs 4-6 att eleven ska möta ”Några skönlitterärt betydelsefulla barn- 
och ungdomsboksförfattare och deras verk”. Det finns även en mer omfattande 
formulering för årskurserna 7-9 i kursplanen för svenska. Det är fler detaljer och 
som läsare kan du lätt se hur ämnesfördjupningen sker under de olika stadierna 
genom att svårighetsgraden ökar med årskurserna. I årskurs 7-9 räcker det inte 
med att läsa några barnboksförfattare utan nu ska även fler faktorer vägas in 
som exempelvis när boken har kommit till och vilket sorts samhälle som boken 
har skrivits i (Lgr 11, s. 226).   
        När man läser kursplanen för svenska ser man att läsintresset tycks vara av 
stor vikt och det står att: ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 
läsa och skriva” (Lgr 11, s. 222). Den här kursplanen följer den föregående 
kursplanen som hör till Lpo 94 i avseendet att man ska uppmuntra ett läsintresse. 
Att läsa ska vara roligt och intressant enligt min tolkning.   
          Att litteraturläsning är viktigt är något som även går att se i kunskapskra-
ven för olika betyg och årskurser som finns i kursplanen. Redan i inledningen i 
texten för ”Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6” kan man läsa att 

                                                 
6 I Lgr 11 är indelningen av stadier följande: årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. 
Detta skiljer sig från Lpo 94 där det i kursplanen finns en indelning som omfattar skolår 
fem och skolår nio. Det är med andra ord en mer detaljerad indelning av skolans olika 
årskurser i Lgr 11.  
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”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 
flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.” (Lgr 11, 
s. 228). Liknande formuleringar om läsning av skönlitteratur återfinns i alla 
textavsnitt som berör kriterier för olika betyg. Detta tolkar jag som att litteratur-
läsningen är en viktig del av svenskämnet. Det finns det även exempel i avsnittet 
om ämnets syfte som jag diskuterat tidigare (Lgr 11, s. 222).  Eftersom skönlitte-
ratur och läsning är viktiga delar i kunskapskraven kan man anta att läroplans-
författarna anser att läsning av litteratur är av yttersta vikt i svenskämnet. Vad 
eleverna ska läsa för typ av texter är inte lika preciserat, men skönlitteratur tycks 
vara det som värderas högst om man ser till textavsnitten om kunskapskraven 
där skönlitteratur är bland det första att nämnas (Lgr 11, s. 228-232). Om man är 
orolig över litteraturens ställning och främst läsningen av skönlitteratur så kan 
man nog vara lugn eftersom litteraturläsning tycks ha en fortsatt stark ställning 
inom svenskämnet. 
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Sammanfattande diskussion 
Här kommer jag nu att försöka sammanfatta mina resultat av läsningen av 
styrdokument under tidsperioden 1980-2011. Jag har nu gått igenom de tre 
läroplaner som finns representerade under den tidsperiod som undersökningen 
behandlar. Vissa saker är i grunden lika oavsett läroplan exempelvis talet om 
den goda litteraturen och dess positiva egenskaper medan andra saker har 
ändrats som exempelvis att deltaljrikedomen i kursbeskrivningar har blivit 
större i den senaste läroplanen gentemot tidigare läroplaner. Det är en stor 
förändring om man jämför med den föregående läroplanen från 1994 där det 
inte talas så mycket om detaljer utan det är upp till den enskilda skolan och 
läraren att styra undervisningen. Kommunaliseringen som skedde år 1991 som 
Wirström Nilsson (2009) talar om och som jag berört i bakgrunden är säkert en 
bidragande orsak. Valfriheten ökade när kommunerna tog över ansvaret för 
skolan och det kan man även se i styrdokumenten.  En aspekt som man kan ha i 
beaktande när man tolkar läroplanstexter är att: ”Läroplanen ger utrymme för 
olika tolkningar” enligt Tomas Englund (1997, s. 132). Att litteraturläsning är 
förenat med positiva saker och att det är ett viktigt inslag i 
svenskundervisningen är ett återkommande tema i alla tre läroplanerna. Det 
handlar om att läsningen ger möjligheter till att lära känna både sig själv och 
andra och det ger även nya kunskaper. I kursplanen för svenska från Lpo 94 kan 
man läsa att ”litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten.” 
(Skolverket 2000a, s. 96). Läsningen är både till nöje och till nytta enligt mig.  
          Värderingar är en annan företeelse som nämns i samband med litteratur 
och läsning i skolans styrdokument. I Lgr 80 talas det om att man ska se ”hur 
förväntningar och värderingar styr vårt sätt att tolka texter” (Lgr 80, s. 138). 
Intresset för litteraturläsning är också gemensamt för de tre läroplanerna. I Lpo 

94s kursplan kan man läsa att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära 
genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse” 
(Skolverket, 2000a, s.96-97). I överlag tycks en positiv inställning till litteratur 
och läsning av litteratur råda i styrdokumenten. I min analys av 
styrdokumenten har jag inte hittat några exempel som skulle kunna kopplas till 
den negativa sidan av läsning. Det som möjligtvis skulle kunna tolkas som 
negativt när det gäller läsning är det textutdrag från kommentarmaterialet som 
jag har berört i mina resultat där det tycks råda en kvalitetsgradering av 
litteratur (Lgr 80, s. 136). I Lgr 80 tycks inte det viktigaste vara att läsa utan 
att eleven ska läsa rätt sorts böcker. Till läroplanens försvar är att man 
vill få eleven att öka sitt litterära kapital genom att uppmuntra eleverna 
att läsa böcker som de vanligtvis inte skulle ha läst.  Persson (2007, s. 133) 
resonerar kring litteraturens värde och han menar att det inte är helt lätt att 
avgöra eftersom man förutsätter ”att den litterära texten är god”.     
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          Om man ser till vad eleverna ska läsa så ger styrdokumenten väldigt lite 
information om den saken. Det nämns bara allmänt att litteraturen ska vara från 
olika tider och från olika länder. Det är egentligen bara Lgr 80 som utmärker sig 
genom att i sitt kommentarmaterial bifoga exempel på litteraturlistor över verk 
som kan användas i undervisningen. I den här läroplanen tas även frågan upp 
om det finns bättre och sämre litteratur för eleverna att läsa och det tycks som 
Lgr 80 anser att mycket av den litteratur som finns ute på marknaden håller låg 
klass (Lgr 80, s. 136). Här skiljer sig Lgr 80 från de två övriga läroplanerna 
genom sin värderande hållning till barn- och ungdomslitteraturen som jag har 
berört i mina resultat.  Styrdokumenten bör eftersträva att vara neutrala och inte 
gå in med pekpinnar och försöka tala om vad som är rätt och fel enligt mig. 
Eftersom det inte preciseras något över vilka boktitlar som undervisningen ska 
omfatta ger det läraren en stor frihet att välja själv vilket jag anser vara bra. Det 
är många aspekter som styr valet av böcker och detta sköts bäst på det lokala 
planet eftersom man bör ta hänsyn till vilka elever man har och deras 
förkunskaper och intresse. Att skapa ett intresse kring läsning är något som 
läroplanerna betonar.   
           En sak som förenar de tre läroplanerna och dess innehåll är att talet om 
läsning och litteratur i läroplanstexten är minimalt. Man får gå till kursplanen i 
svenska för att få närmare bekantskap med begreppen och hur de skrivs fram 
och värderas i kursplanetexten. Tanken är att läroplanen och kursplanen ska 
samverka och utgöra en enhet tillsammans och därför kan vissa delar vara 
mindre framträdande i något av dokumenten. I kommentarmaterialet från 
Skolverket kan man läsa följande: ”Att koppla ihop läroplan med kursplanerna 
är nödvändigt för att kunna skapa en helhet i verksamheten, organisera 
undervisningen, samordna arbetet mellan ämnen och välja arbetssätt.” 
(Skolverket, 2000b, s . 17).   De olika dokumenten behövs alla för att underlätta 
tolkningsarbetet. Som jag nämnt i mina resultat är att när det gäller Lgr 80 är det 
är en aning motsägelsefullt att man betonar läsningens viktiga betydelse men att 
det sen inte går att hitta många spår i själva läroplanstexten. Det finns få 
exempel i texten på detta utan man får gå in i kursplanen för svenska för att få 
tillgång till fler vilket jag finner märkligt.   
          När det gäller frågan om litteraturens varande och fokus i läroplanen så 
tycks i alla fall läroplansförfattarna ändå medge att man har sett till att 
framhäva litteraturen mer i senare kursplaner (Skolverket, 2000b, 50). Mossberg 
Schüllerqvists (2008, s. 278) åsikt om att ”den litterära textens särställning” 
håller på att försvinna på bekostnad av att textbegreppet utvidgas delar jag inte 
riktigt. Det jag tycker mig se i min analys av styrdokumenten är att 
litteraturläsningen har en fortsatt stark ställning trots alla nya former som till 
exempel film och internet konkurerar med litteraturläsningen i svenskämnet. 
Jag ser inga direkta farhågor mot att litteraturläsningen skulle komma att 
nedgraderas på grund av ett vidgat textbegrepp. Om man läser i 
kunskapsmålen för svenska kan man se att läsning av skönlitteratur har en stark 
framtoning i texten (Lgr 11, s. 228-232).     
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          När det gäller min fråga om värderingar och syn på litteratur och 
litteraturläsning ser jag främst att det handlar om kunskaper och läsintresse. 
Läsning ska vara både roligt och inspirerande och även kunna ge läsaren nya 
perspektiv på omvärlden. Man ska ha en positiv inställning till litteratur och 
vara tolerant och öppen för att läsa olika genrer och texttyper.                                      
Läsningen av litteratur är ett medel för att öka elevernas empati och förståelse 
för andra. Som jag nämnt tidigare är litteraturen ett sätt för eleven att utveckla 
sin egen personlighet.  
         Om man ser till själva styrdokumenten och dess uppkomst är det 
regeringen som fastställer våra nationella styrdokument och dess inriktning och 
innehåll beror på vilken politisk majoritet som finns i riksdagen under perioden 
för dokumentens tillkomst. Våra folkvalda politiker har ett stort inflytande på 
skolan och dess politik genom de beslut som tas. Detta kan jag koppla tillbaka 
till det som Gundem (1997) talar om sin artikel där han menar att flera aspekter 
påverkar läroplanens innehåll och sätt att tolkas. Om jag ser till den fråga som 
ställdes i uppsatsens inledning angående varför man ska läsa litteratur så anser 
jag att den här undersökningen av styrdokument har gett mig flera anledningar 
till att fortsätta läsa böcker. Läsning av skönlitteratur är utvecklande för 
individen och dess språkbruk men även ett sätt att få möta nya kulturer och få 
möjlighet att se över sina egna värderingar. Styrdokumenten är ett ställe där 
man kan söka svar men det finns även andra källor som kan fungera som 
inspiration. I skolan är styrdokumenten en viktig del som anger hur 
undervisningen och skolans verksamhet sak bedrivas.    
         Om man blickar framåt finns det flera beröringspunkter i uppsatsen som 
skulle kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete inom området. Följande 
frågor kan finnas med i en framtida undersökning. Hur påverkar det vidgade 
textbegreppet synen på litteratur i skolan? Hur förenas värdegrunden med 
synen på litteratur i skolan? Denna uppsats berör endast grundskolan och det är 
tänkbart att vidga undersökningen till att även omfatta gymnasiet och dess 
kurser i svenska för att se hur litteratursynen ter sig. Ett annat sätt att arbeta 
vidare inom detta område är att göra empiriska studier och se hur styrdoku-
menten används och påverkar skolans verksamhet. Ett sätt är att inkorporera 
intervjuer med lärare till undersökningen av styrdokument för att få en bredare 
bild över hur litteraturläsningen och synen på litteratur ser ut.  
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