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Inledning 

Inspirationen till att skriva denna uppsats kom främst från mina egna iakttagelser när jag varit 

ute på praktik i skolor. Även min egen skoltid har influerat mitt val av ämne. När jag varit i 

klasser och auskulterat vid lektionstillfällen har film i vissa fall, men rätt sällan, förekommit 

vid undervisningstillfällen. Oftast har filmen, om mitt minne tjänar mig rätt, tjänat till att fylla 

ut tiden eller illustrera en poäng. Sällan har filmen som eget litteraturmedium eller 

konstuttryck analyserats närmare. När jag själv höll en lektion som behandlade dramaturgi i 

film och de arketyper, dramaturgiska grepp, och typiska skeenden som förekommer i filmens 

värld möttes detta av viss förvirring från eleverna till en början. När eleverna väl fått tillgång 

till enkla begrepp och ord att använda för att analysera filmer de sett var de dock överlag 

ivriga att tala både med mig och varandra om hur de upplevt olika filmer. 

Svenskämnet i svenska gymnasiet ska enligt styrdokumenten bland annat bidra till att 

eleverna utvecklar självinsikt, förmåga att förstå skillnader och likheter folk emellan, och 

förbättra elevernas språkkunskaper i allmänt.1 

I den år 2000 utgivna revideringen av LPF 94 förekommer ”det vidgade textbegreppet” som 

begrepp i styrdokumenten.2 Men redan innan -94 års läroplan förekom formuleringar som 

angav att andra medium än det skrivna ordet skulle nyttjas i undervisningen i svenskämnet.3 

Även om begreppet ”vidgat textbegrepp” i sig inte tagit sig uttryck i text är det tydligt att en 

tanke kring att vad som uppfattas som viktigt för språkutvecklingen är mer än bara det talade 

eller skrivna språket. 

Men hur har formuleringarna kring användandet av andra former av text än skönlitteratur sett 

ut i de svenska styrdokumenten genom tiden? Hur har de förändrats? Har något fått större 

eller mindre plats?  

Frågor som dessa blir lätt väldigt breda men i denna uppsats kommer jag söka att besvara en 

del frågor inom just detta fält: förändringar över tid i gymnasiets styrdokument för 

svenskämnet. 

 
1 Skolverket, GY 2011, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2019-09-16). 
2 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30870 
3 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, allmän del, Liber, 1983 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är främst att undersöka skillnader mellan olika läroplaner. För att 

precisera ytterligare är det kursplanerna för sveksämnet i gymnasiet som undersöks. 

 

Mer specifikt berör undersökningen användandet av filmmediet i svenskämnet. Jag vill 

undersöka om samtliga styrdokument nämner film, explicit eller implicit, och om film som 

medium nämns som ett krav eller enbart som ett förslag för undervisningsinnehåll. Yttermera 

jämförs det kommentarmaterial som finns tillgängligt för att se om motiveringar till 

användande av film är explicit formulerade. Detta material jämförs för att utröna om någon 

förändring i motiveringar eller formuleringar skett styrdokumenten emellan. Om någon 

hänsyftning till bakomliggande forskning finns som ger stöd för dokumentens krav kring 

utbildningens innehåll är även detta relevant för denna undersökning. 

De senare dokumenten, från och med LPF 94 och framåt, innehåller betygsmatriser och/eller 

kunskapskrav som skall uppfyllas för att eleverna ska tilldelas de olika betygen på 

betygsskalan. Eftersom detta kan vara starkt bidragande till vilket stoff som används vid 

lektionstillfällen i en resultatbaserad skola är även dessa delar av läroplanerna intressanta för 

undersökningen. 

 

Sammanfattningsvis är denna uppsats främsta syfte att undersöka förändringar över tid, 

jämföra formuleringar och motiveringar kring utbildningskrav- och mål, samt att föra en 

diskussion kring vad resultaten kan tänkas ha för bakomliggande orsaker samt påverkan på 

skolämnet.  
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Frågeställningar 

Utifrån tidigare formulerade syfte arbetar jag med att besvara följande frågeställningar: 

 

1) Hur har formuleringarna kring användandet av film och filmens roll i undervisningen sett 

ut i svenskämnet och hur har detta förändrats mellan läroplanerna? 

2) På vilket sätt framställs filmmediets ställning i svenskämnet gentemot andra former av 

litteratur, medier och konstformer, och hur har detta förändrats mellan läroplanerna? 

3) Vilka krav som rör filmmediet förekommer i betygskriterierna för kursplanerna och hur har 

detta förändrats mellan läroplanerna? 

Urval, teori och metod 

Urval 

Det främsta källmaterialet jag arbetar med är styrdokumenten för ämnet svenska i gymnasiet. 

Dessa läroplaner har kommit i flera nyutgåvor.  

 

Första gången film uttryckligen förekommer i svenska läroplaner är 1962, enligt Olin-

Scheller, och av denna anledning är det LGY 65 som blir den tidigaste läroplanen utgiven för 

gymnasieskolan där filmmediet förekommer och alltså min egen startpunkt för 

undersökningen.4 

Skolverket definierar begreppet läroplan, med svenska förhållanden som kontext, som: 

 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter 

som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för arbetet.5 

 

 

 
4 Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för Strindberg? Stockholm, Natur och kultur, 2008. 

5 Skolverket, regler och ansvar, https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 (2018-04-04). 

https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973
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De läroplaner som används i undersökningen är LGY 65, LGY 70, LPF 94 och revideringen 

på den sistnämnda kallad GY 2000, samt den senaste läroplanen för gymnasieskolan: 

GY2011.  

I undersökningen jämförs hur läroplansförfattarna valt att framhäva olika former av texttyper 

som skönlitteratur, film och dylikt, för att se om någon av dessa på ett tydligt sätt får en 

särplacering gentemot de andra. Fokus ligger självfallet på film. I de fall specifikationer 

angående namngivna verk eller enskilda författarskap förekommer lyfts dessa för att ge en 

fingervisning kring vad som värderas i läroplanerna. Sekundärt undersöks om 

styrdokumentens författare implicit pekar på material som är att anse av större vikt för 

undervisningen. 

Dokumenten har vissa skillnader varandra emellan. Förutom det faktum att de bytt namn och 

att GY 2000 är en revidering av LPF 94, och med andra ord inte är lika avgörande olikt LPF 

94 som de andra dokumenten är sinsemellan, skiljer sig dokumenten i innehåll. Bland annat är 

det först från och med LPF 94 någon betygsmatris finns med i själva läroplanen. I de tidigare 

dokumenten förekommer vissa kommentarer angående hur bedömning bör genomföras, men 

inga explicit uttalade krav angående vad eleverna måste kunna för att få ett visst betyg. 

Eftersom betygsmatriser tveklöst kan menas ha en stor påverkan på vad en lärare kommer 

använda sig av för material i sin undervisning kommer innehållet i dessa matriser undersökas 

i de fall de rör undersökningens syfte. 

Även det kommentarmaterial som medföljer läroplanerna kommer, i den mån de gått att 

frambringa, att undersökas. Detta för att undersöka om frågor som filmmediets status inom 

svenskämnet på något sätt berörs och hur detta i så fall förändrats över tid. 
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Teori 

De teoretiska begrepp som används i denna uppsats är inte särskilt många. Frågan kring vad 

som innefattas i begreppet litteratur, eller text, är däremot viktig för denna undersökning 

Främst i 2000-års revidering av dåvarande läroplan förekommer en problematisering och ett 

klargörande av vad författarna av styrdokumentet menade med ordet text.6 Begreppet som då 

kom till användning är det vidgade textbegreppet. Det vidgade textbegreppet är ett begrepp 

som lyfter tanken kring att text kan förstås som inte bara det traditionellt skrivna och tryckta 

ordet utan också kan tolkas som bild, film, musik och olika former av media.7  

 

Definitionen av läroplan syftar här till den uppfattning som skolverket ger uttryck för, enligt 

tidigare angivna definition, men då ordet ”styrdokument” används åsyftas samma form av 

dokument. 

För att definiera vad ordet film innebär för just denna undersökning så brukar jag 

Nationalencyklopedins tolkning av ordet. Enligt Nationalencyklopedin är en film en ”… 

sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.”8 I den mån 

det är relevant för undersökningen är det denna definition undersökningen lutar sig mot.   

 

Någon övergripande teoribildning tillämpas ej för tolkandet av materialet. 

 

Metod 

Denna undersökning är främst av kvalitativ natur. Förändringar mellan de olika läroplanerna 

lyfts fram och diskuteras. 

För att konkretisera ytterligare så genomförs undersökningen på följande sätt. Det 

genomgångna materialet presenteras, utifrån de delar som är relevanta för frågeställningarna, i 

 
6 Skolverket, “Ämne – Svenska (ej gällande)”, GY2000, 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-

tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-

gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DSV2000

%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0 (2019-09-06). 
7 Nordh, Marja, “Det vidgade textbegreppet I undervisningen”, 2011, PDF-artikel, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:424547/FULLTEXT01.pdf (2019-09-06). 
8 Nationalencyklopedin,  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/film (2019-09-29) 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DSV2000%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DSV2000%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DSV2000%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DSV2000%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:424547/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:424547/FULLTEXT01.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/film
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kronologisk ordning med början på de äldre texterna och sedan löpande framåt i tiden med 

väsentliga revideringar inräknade. 

Efter att de viktigaste delarna av styrdokumenten presenterats jämförs dokumenten varandra 

emellan för att se om, och i så fall hur, de skiljer sig åt. Baserat på resultaten av denna 

jämförelse följer sedan en diskussionsdel som följs av en sammanfattning och slutord. 

För att ge en bredare bild av hur filmmediet omskrivs i styrdokumenten kommenteras även 

hur andra medieformer diskuteras i dokumenten. Detta på grund av att det för 

frågeställningarnas besvarande krävs en djupare analys än att enbart söka efter ord som rör 

film i sig.  

Tidigare forskning 

Läroplansteori, Curriculum studies på engelska, är ett brett forskningsfält. En allt för stor 

djupdykning inom detta ämne är ej nödvändigt för att förstå denna undersökning som helhet. 

Med det sagt krävs en viss förståelse för de övergripande mönster och förändringar som skett 

inom den svenska kunskapssynen och den inverkan dessa haft för hur kurs- och läroplaner har 

utvecklats. 

Tomas Englund har skrivit en bok kallad Läroplanens och skolkunskapens politiska 

dimension.9 I denna bok väljer Englund, bland annat, att belysa faktumet att politiska 

ideologier implicit eller explicit förmedlar en viss sorts världsbild. Även om dessa ideologier 

omtolkas över tiden kvarstår faktumet att ideologierna påverkar skolan.10 

 

Englund menar vidare att det i Sverige inte riktigt fanns någon riktig och kontinuerlig 

diskussion kring den filosofiska bakgrunden till utbildningen utan att fokuset för den politiska 

debatten istället varit kring skolans organisation.11 

Ur ett av de perspektiv Englunds undersökning berör pekar han på att det är avgörande att ta 

upp den samhälleliga bakgrunden till formuleringarna i läroplaner och skolpolitik i stort.12  

 
9 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Göteborg, Daidalos, 2005 

10 Ibid, s. 173 
11 Ibid, s. 223-224 
12 Ibid, s. 25 
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Alla dessa punkter är värda att ha i åtanke vid läsning av denna undersökning. Även om min 

egen undersökning måste begränsas är det värt att minnas att läroplanerna uppkommit i en 

samtid i förändring, både vad gäller teknologiska framsteg och politiska förändringar. 

Speciellt etermediernas starka utveckling i vår samtid, både i bredd och i tillgänglighet, är 

något att tänka på och de förändrade samhälleliga attityder som kommit med dessa. Kanske 

kommer företeelser vi nu inte ser som hemhörande i svenskutbildningen vara en stapelvara i 

framtidens utbildning? 

En annan forskare som arbetat mycket med läroplansteori i Sverige är Jan Morawski, som 

också studerat under Tomas Englund. I Morawskis doktorsavhandling Mellan frihet och 

kontroll. Avhandlingen undersöker hur man historiskt sett genom olika diskurser kring vad 

”frihet” och ”kontroll” innebär skapat läroplaner därefter och läraridentiteter.13 

I sitt kapitel om 80- och 90-talets läroplaner, samt skiftet till en mer resultatfokuserad skola, 

skriver Morawski att: ”Skolan kunde inte som en fostrande institution vara moraliskt, etiskt 

och politisk[sic] neutral i frågor om mänskliga rättigheter och demokratiska värden”.14 

Denna slutsats är antagligen lika sann idag som angående läroplaner för 30–40 år sedan. 

Senare i samma kapitel tar Marowski upp en fråga som är relevant för min egen 

undersökning. Marowski skriver om hur skolkommittén skapade öppna ”strävansmål” för 

läroplanen som var nog öppna för att tolkas olika men som ändå kunde ge nationellt 

likvärdiga resultat.15 Angående utvecklingen av denna nya modell skriver Marowski att: 

 

Övergången från en tidigare typ av läroplan som tydligt hade pekat ut vilket innehåll som läraren 

förväntades förmedla och lära ut i klassrummet till en läroplan som helt negligerade att peka ut ett   

preciserat innehåll, krävde en ny typ av insikter och kompetenser hos lärarna.16 

 
13 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Göteborg, Daidalos, 2005, s. 13. 
14 Marowski, Jan, Mellan frihet och kontroll, Örebro Universitet, 2010, s. 204. 

15 Ibid, s. 204. 
16 Ibid, s. 204-205. 



8 

 

Just frågan om de utskrivna kraven kring litteratur och material överlag är en fråga som 

kommer att beröras på ett tydligt sätt i min egen undervisning. Det blir särskilt intressant i det 

avseende att försöka utröna om det finns någon tydlig struktur av att någon litteraturform 

håller en särställning eller ej i de olika läroplanerna. 

Denna övergång, från en mer innehållsstyrd till mer målstyrd läroplan, är tydligt kopplad till 

två olika didaktiska traditioner inom den didaktiska filosofin. Dessa två didaktiska traditioner 

kan för denna undersöknings vidare analys vara relevanta att till viss grad redogöra för att 

skapa klarhet kring vad olika förändringsprocesser läroplanerna emellan kan bero på. 

 

Ninni Wahlström har i sin bok Läroplansteori och didaktik berört den didaktiska utvecklingen 

i Sverige och de idéströmningar som inspirerat svensk läroplansutveckling, med mer 

internationellt fokus än tidigare nämnda avhandling av Morawski.  

Den första traditionen som kortfattat presenteras kallas ofta den europeisk-tyska, eller helt 

enkelt, den tyska utbildningstraditionen.  Denna tradition hade sitt ursprung ur 1700- och 

1800-talets humanistiska tänkare framför allt i vad vi idag kallar Tyskland. En av de stora 

tänkarna som lade grunden för denna utbildningstradition var Johann Friedrich Herbert. Han 

menade bland annat på att meningen med utbildning var att skapa etiska och moraliska 

medborgare.17 Stoffet i sig låg i fokus och detta stoff skulle med andra ord leda eleverna till 

att bli goda samhällsmedborgare. 18 Detta något innehållsfokuserade synsätt kom att stå i bjärt 

kontrast mot den idéströmning som under senare delen av 1900-talet kom att påverka Sverige. 

Den andra idéströmningen som märkbart påverkat svenska läroplansutveckling är den anglo-

amerikanska utbildningstraditionen. Under 1900-talet bedrevs en rätt bred forskning kring just 

ämnesplaner och didaktik i USA och tankar kring hur en välfungerande läroplan, eller 

kursplan, skulle formuleras och realiseras diskuterades livligt. Forskare som, bland många 

andra, John Dewey och Maxine Greene hade stort inflytande på utvecklingen i främst USA 

under denna tid.19 En mer uttömmande genomgång av de diskussioner som var avgörande 

vore för denna undersökning överflödig. I väldigt korta drag utvecklades, i kontrast mot den 

europeisk-tyska utbildningstraditionen, den anglo-amerikanska didaktiska forskning mot att 

 
17 Wahlström, Ninni, Läroplansteori och didaktik, Malmö, Gleerup, 2015.  s. 13. 

18 Ibid, s. 14. 
19 Ibid, s. 22–23. 
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bli mer målfokuserad än innehållsfokuserad.20 Även den i Sverige mycket omdebatterade 

decentraliseringen av skolan förekommer i denna idéströmning.21 

Kopplat till utvecklingen i Sverige är det främst det faktum att, som bland annat indirekt 

omskrivits av Morawski i tidigare nämnda delar av dennes avhandling, utvecklingen gått från 

innehållsfokus till målfokus som är värt att notera. Att utvecklingen sett ut så är av stor 

relevans för min undersökning då undersökningen berör just den tid då denna utveckling 

skett. 22 

Värt att notera är att denna jämförelse av två utvecklingslinjer har ett starkt fokus på 

västvärlden vilket såklart inte är representativt för världen som helhet. Men eftersom denna 

undersökning enbart berör svenska läroplaner som främst påverkats av dessa idéströmningar 

lämnas andra tydliga utvecklingslinjer till undersökningar som berör dessa.  

En undersökning som i vissa fall kommer väldigt nära min egen är Christina Olin-Schellers 

SÅPOR istället för STRINDBERG. Olin-Scheller talar i sin undersökning, gjord genom 

observationer och intervjuer, mycket om det vidgade textbegreppet. Hon menar på att 

begreppet text kom att utmanas och därmed breddas kring 1960-talet. Bland de uttrycksmedel 

som lyfts fram som en form av text är just film, men också många andra typer av kulturella 

uttryck.23 

Utöver detta tar Olin-Scheller upp vad hon menar på är skönlitteraturens särställning inom 

svenskämnet som hon menar varit tydlig länge. Här pekar hon på att kursplaner för ämnet 

svenska med mer eller mindre tydlighet framhäver att läsningen av fiktiva är en av de 

viktigare delarna för att undervisa eleverna i textförståelse.24  

Olin-Scheller belyser också vad hon ser som tre former av filmanvändande i klassrummet som 

hon tydligt kunde urskilja. Det ena var att använda film för att illustrera en epok eller ett 

motiv. Filmen används därigenom för att blåsa liv i undervisningen. 25 Det andra sättet hon 

kunde urskilja var att filmen helt enkelt användes som utfyllnad. I denna undervisningsform 

fungerar filmen just som det låter som utfyllnad. Olin-Scheller pekar även på att eleverna ofta 

 
20 Ibid, s. 23. 
21 Ibid, s. 23. 
22 Wahlström, s.32. 
23 Olin-Scheller, s. 8–9. 
24 Ibid, s. 11. 
25 Ibid. s. 46–47. 
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inte fick bearbeta filmen lika mycket som de fick arbeta med skönlitteratur och dess 

tolkning.26 Sist bland de tre metoderna hon kunde urskilja var användandet av film som 

jämförelse mellan film och skönlitteratur.27 Det genomgående mönstret Olin-Scheller tyckte 

sig skönja bakom alla tre av dessa olika användningsområden för film i svenskundervisningen 

var att filmen inte användes som att film var en konstform helt i sig själv utan mer som ett 

komplement till den övriga undervisningen.28  

Undersökningen Olin-Scheller företagit sig belyser därigenom faktumet att min egen 

undersökning av filmen i svenskundervisningen sker i en tid där skönlitteraturen ännu har en 

särställning i klassrummet. Inte nog med att styrdokument, även om dessa numera 

uppdaterats, särställer viss form av litteratur utan att det även ute i skolorna, om vi ska tro 

Olin-Schellers slutsatser, finns tydliga olikheter mellan hur litteratur i olika medier används i 

klassrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Olin-Scheller, s. 53 
27 Ibid, s. 46. 
28 Ibid, s. 46. 
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Analys 

LGY 65 med kommentarmaterial 

De uttalade målen för svenskundervisningen i denna läroplan är tydligt fokuserade på 

språkbruk, muntligt som skriftligt. Eleven ska exempelvis förstå danska och norska i skrift 

och tal, genom språkkunskaper kunna ta ansvar för språkvård och korrekthet i språkbruk, och 

att använda ett ledigt språk. 29 

Som sista delmål nämns också att personlig utvecklingen ska främjas hos eleverna och att 

eleverna ska få ökad kännedomen om andra människor och miljöer.30 

I läroplanen för svenska anges sedan mer detaljerad information om vad varje år av 

undervisning är ämnad att innehålla för elevernas bildning. Värt att notera är att det genom 

kursplanen på ett tydligt sätt anges exempel på författarskap som, med av läraren valt 

material, skall finnas representerade i undervisning. Författare som omnämns ur exempelvis 

romantiken och nyklassicismen är Goethe, Schiller, Shelley och Keats.31 Även namngivna 

verk som skall förekomma i undervisningen lyfts fram. Bland dessa nämns Bibeln, Odyssén 

och Illiaden.32 Dessa tydliga specifikationer förekommer för både årskurs 1 och 2. Man skulle 

kunna peka på att det finns en tydlig skuggkanon som framträder där ett tydligt fokus på 

västerländska författarskap och litterärt arv har företräde och namnges.  

Enbart i årskurs två förekommer några uttryckliga krav kring användningen av filmmediet i 

undervisningen. Detta krav sammanfattas i en enda mening: ”Diskussion av filmen som 

konstform och av dess uttrycksmedel, gärna med anknytning till dramatikstudiet.”.33 Med 

andra ord finns här varken utskrivna krav kring vilka filmer som man skall undervisa i eller 

bestämmelser kring om annat medel för undervisningen skall ske än just diskussion.  

 

 
29 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, Tiden-Barnängen, Stockholm, 1966. s. 81.  
30 Ibid. 
31 Ibid, s. 83. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Kommentarmaterial angående LGY 65 

Intressant nog är kommentarmaterialet kring film och TV rätt extensivt med tanke på att det 

tidigare i dokumentet summerades i en enda mening.  

I kommentarmaterialet framställs både film och TV som viktigt. I avsnittet som berör 

användandet av TV i klassrummet framgår att exempelvis TV-teater kan nyttjas och att elever 

som saknar TV i hemmet bör få tillgång till detta i skolan även utanför lektionstid. 

Filmföreställningar föreslås också som en del av utbildningen.34   

När det gäller filmen som sådan framhärdas det i kommentarmaterialet att filmen som 

konstform måste belysas i gymnasieutbildningen. Här understryks både att biofilm och 

”smalfilm” skall användas och att det är viktigt att läraren har möjlighet till 

dupliceringsutrustning för att effektivt kunna använda film i undervisningen.35  

Värt att notera att inga specifikationer kring vilka filmer som anses vara representativa för 

filmen som konstform finns angivna i texten. Detta till trots att exempel på både teman för 

studier kring skönlitteratur och vilken litteratur som kan användas för ändamålet förekommer 

i andra delar av kommentarmaterial.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Skolöverstyrelsen, LGY 65, s. 110. 
35 Ibid, s. 111. 
36 Ibid, s. 107. 
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LGY 70 med supplement 

LGY 70 är indelad olika delar, däribland själva kursplanerna och en supplementdel. Den 

sistnämnda tjänar som kommentarmaterial och förklarar varje ämne mer djupgående. Utöver 

detta är angivelserna för varje ämne i LGY 70 rätt korta, och för svenskans del finns ingen 

indelning efter årskurs angiven.37  

Målen för svenskundervisningen i gymnasiet i enlighet med LGY 70 är bland annat att 

utveckla elevernas språkliga förmåga för att gagna dem i deras framtida yrkesliv. Utöver detta 

anges att materialet och metoderna som används ska vara ämnade för att uppnå detta 

ändamål.38 Eleverna ska även genom sina studier lära sig bedöma litteratur och språk samt 

kunna använda det för interaktion och som medel för konstskapande.39 

För denna undersöknings frågeställningar har LGY 70 inte mycket att erbjuda. Läraren 

uppdras att undervisa eleverna så de utvecklar sin egen identitet, blir mer medvetna om olika 

kulturer och hur dessa förändrats genom tiderna, och komma i kontakt med både ny och äldre 

litteratur. Allt detta ska ske med breddning både inom och utom nationsgränserna. Men även 

om det är utskrivet i klartext att eleverna ska studera både nyare och äldre litteratur framhålls 

det aldrig explicit att eleverna måste möta varken TV, teater, eller film i undervisningen.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, allmän del, Liber, 1983. s. 267–268. 
38 Ibid, s. 267. 
39 Ibid. 
40 Ibid, s. 267-268. 
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Supplementdel till LGY 70 

I supplementdelen till LGY 70 anges en detaljerad bild av vad varje årskurs skall innehålla för 

stoff. För svenska som ämne gäller supplementen oavsett vilken gymnasielinje som avses.41 

Utöver att supplementet närmare går in på vilken form av litteratur, även om inga verk eller 

författare omnämns, som bör bearbetas i varje årskurs tas även frågan om massmedia upp i 

korta drag. Massmedia ska både i årskurs ett och två, de två årskurser som beskrivs i detta 

supplement, kritiskt granskas vad gäller den information de förmedlar, men i årskurs ett även 

betraktas utifrån deras konstnärliga och underhållsliga drag. Även värt att notera är att 

elevernas undervisning ska göra dem avspända i talsituationer med särskilt fokus på den 

inriktning gymnasielinjen har.42 

Supplementet anger tydligt att personlighetsutveckling, tydlighet och säkerhet i tal och skrift, 

men även studieteknik är viktiga delar av vad eleverna ska få bildning i. Även spontant och 

personligt skapande nämns och skall ges särskilt utrymme i litteraturstudiedelen av 

svenskämnet.43 Genom texten framgår att läraren bör anpassa stoffet till både klassens behov i 

stort men också beroende på vilken gymnasielinje som klassen tillhör.44 Mycket fokus läggs 

på informationshämtning, olika lässtilar och studieteknik. Anteckningsteknik och planering 

tilldelas även utrymme i texten.45 

Bland de anvisningar som finns i LGY 70s supplementdel återfinns anvisningar om 

användandet av massmedia under ”kunskap och informationsmedel” vilket är en 

underparagraf i dokumentet. Här lyfts film bland andra medier fram som ett medel för att 

finna information och är därför en del av elevernas undervisning i just konsten att finna 

information även i film. I kommande stycke framhävs också vikten att eleverna lär sig 

betrakta alla massmedia, film explicit inkluderat, med ett kritiskt öga. Eleverna ska både 

kunna se film som informationsbärande och som ren upplevelsemedia, lära sig värdera 

budskapen som förmedlas, och fråga sig vem som är upphovsman och varför budskapet 

förmedlas.46 

 
41Göteborgs Universitetsbibliotek, digitaliserade samlingar, LGY 70, supplement,  

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30868 , s. 143. 
42 Ibid, s. 143. 
43 Ibid s. 144. 
44 Ibid s. 149. 
45 Ibid, s. 149. 
46 LGY70, supplement, s.79. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30868
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När det gäller filmanalys fordras det i supplementet att försiktighet måste idkas. Man pekar 

här på att både litteratur och film ska behandlas varsamt och att eleverna bör vara ”aktiva” i 

sitt förhållningsätt och även ”prövande” inför materialet. Jämförelse mellan olika medier 

förespråkas också samt diskussioner om film och andra medieformat som opinionsspridare 

och propagerande verktyg.47 TV-teater föreslås också som ett medel för dramatikstudier.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 LGY70, supplement, s. 80. 
48 Ibid, s. 81. 
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LPF 94 med revidering utgiven år 2000 

Något som måste poängteras kring LPF 94 och den revidering av denna läroplan som kom år 

2000 är att jag inte lyckats, varken på internet eller i bibliotek, finna något kommentarmaterial 

till någondera av dokumenten. Jag har även varit i kontakt med Skolverket vilka ej heller 

kunde ge mig information om var jag kunde finna sådant material. Detta är inget avgörande 

problem men det är ändock värt att notera att det därför är svårare att avgöra den 

bakomliggande tanken kring vissa av de angivelser som finns i läroplanerna. 

Likt andra läroplaner framhäver man i LPF 94 vikten av att bättra elevernas förmåga att läsa 

och skriva samt att stödja eleverna i sin personliga utveckling. Men syftet innehåller även ett 

par intressanta formuleringar. Bland annat att: ”Strävan i undervisningen skall vara att göra 

eleverna medvetna om språket öppnar nya perspektiv och gör världen mer begriplig.”49 

Vidare framhävs att olika kulturer, tider, och att hjälpa eleverna se värdet i demokrati och 

etik. Men en annan uttalad mening bakom att eleverna ska läsa skönlitteratur är att eleverna 

ska få litteraturen att vara: ”…en källa till kunskap och glädje.”50 

Under rubriken ”Karaktär och struktur”51 återfinns ett intressant stycke. Förutom att, som 

tidigare stycke nämner, fördjupa sin läs- och skrivförmåga, ska eleverna kunna tillgodose sig 

texter. Sedan följer en förklaring av vad som menas med ordet ”text”. Det är av nog relevans 

för att återge i fullo:   

Med texter avses allt från skönlitteratur, saklitteratur och elevernas egna texter, till litterära uttryck 

förmedlade via etermedier, dagspress, teater, film m.m.52 

 

Med andra ord likställs på vissa sätt här alla ovan nämnda medieformer med skönlitteratur 

och ”saklitteratur”. Detta hänger väl ihop med det vidgade textbegreppet Christina Olin-

Scheller skriver om.  

 
49 Göteborgs Universitetsbibliotek, digitaliserade samlingar, LPF 94, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30870, s. 

77. 
50 Ibid, s. 81. 
51 Ibid, s. 80. 
52 Ibid, s. 83. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30870
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Med detta i åtanke blir potentialen för användandet av film i ämnet långt större. Bland annat 

ska eleverna kunna dra paralleller och se samband kring texter från samtid och dåtid samt från 

olika kulturer. Eleverna ska också kunna formulera egna tankar kring sådana texter. 53 

Trots detta blir frågan kring ett vidgat textbegrepp mer komplex enbart några enstaka 

meningar senare i kursplanen. Läsaren informeras här att eleverna ska: ”Kunna analysera och 

samtala om budskap i texter av olika slag i olika medier för att kritiskt granska och bedöma 

deras innehåll och syfte”.54 Om det nu är så att ”olika medier” här måste skrivas ut, menas det 

då att de tidigare nämnda punkterna där ordet ”text” används inte hänsyftar till något vidgat 

textbegrepp utan enbart skriven text?  

Genusfrågan tas upp enbart kring en punkt angående att kunna höra och utläsa skillnader i 

språkbruket hos män och kvinnor, men också mellan olika åldrar och kulturer.55  

Revidering från år 2000 

I denna utgåva av LPF 94, som ibland kallas GY 2000 (vilket är den formulering jag använder 

för enkelhetens skull), finns tanken kring ett vidgat textbegrepp ännu mer utskrivet.  

Förutom att ta upp personlig utveckling, att beröra olika kulturer och öka elevens förståelse 

för människors olika liv och perspektiv, i likhet med den LPF 94, tar GY 2000 också upp att 

eleverna ska utveckla sin fantasi. Denna formulering är en direkt revidering av LPF 94s 

formulering kring ”kunskap och glädje”.56 57 

Men framför allt väljer man, som sagt, att ännu tydligare och mer explicit skriva ut frågan 

kring vad som innefattas i text. Här väljer man att formulera det ännu tydligare och klargör 

att: 

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.58 

 
53 LPF 94, s. 78. 
54 Ibid, s. 78-79. 
55 Ibid, s. 78-79. 
56 Skolverket, GY2000. 
57 Ibid. 
58 Skolverket, GY2000. 
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Här väljer man alltså att skriva ut just ”vidgat textbegrepp” som övergripande term för tanken 

kring att text innefattar långt mer än det skrivna ordet. Detta till trots förekommer ändå en 

specifikation angående användandet av film senare i läroplanens betygsmatris.59  

Trots att man valt att definiera ordet text som mycket mer än bara skrivet ord väljer man ändå 

i GY 2000 att under delkursen Svenska B innefatta specifikationen ”film” under ett av 

kriterierna för godkänt betyg. Eleverna ska enligt detta krav kunna se skillnader och samband 

mellan olika litterära verk men också  analysera teaterpjäser och filmer. Dessa kulturyttringar 

skall vara från skilda kulturer och tidsepoker.60 För att göra saken något mer förvirrande kan 

man i ”ämnets karaktär” läsa att bland annat bildbaserade texter ska analyseras, vilket är något 

motsägelsefullt när man senare specificerar just film.61  

Denna väldigt tydliga specifikation kring användandet av film för att eleverna ska kunna få 

godkända betyg i betygsmatrisen förekommer inte i några av kurserna under svenskämnet och 

det väcker en del frågor angående varför man valde att använda ett vidgat textbegrepp för att 

sedan särskilja litterära former åt i betygsmatrisen.  

 

Senare väljer man också att särskilja skönlitterära texter i både betygsmatriserna och i ämnets 

innehåll. I det stora hela förefallet det rätt tvetydigt om ordet text verkligen avser alla former 

av etermedier och bildspråk när man trots detta klargörande väljer att hänsyfta till text som 

”läsningen av texter”.62 

Det framstår som att ordet ”text” bara är vidgat i vissa sammanhang och inte alls har en helt 

entydig tolkning dokumentet igenom.  

 

 

 

 

 
59 Skolverket, GY2000. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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GY2011 med kommentarmaterial 

Värt att nämna om kursplanen för svenskämnet i Gy2011 är att stort fokus ligger på 

mellanmänsklig förståelse och kommunikation. Väldigt många meningar läggs på att 

understryka en önskan om en utökad förståelse för andra människor samt en mångsidig 

utbildning kring litteratur med ursprung från flera olika kultursfärer. Även mål kring 

personlighetsutveckling, vilket såklart de ovan nämnda aspekterna ingår i, står i fokus för 

denna läroplan. Genusfrågan kommer också kortfattat på tal när bägge kön skall representeras 

i undervisningsmaterialet.63  

Som övergripande delmål uttalas det att, bland andra medieformer, film ska utmana eleven till 

att se världen och människors förutsättningar ur nya vinklar. Den ska även verka för att 

utveckla elevernas självinsikts.64  

I två kurser, svenska 1 och svenska 2, finns krav om användning av film i undervisningen. 

Varje gång film omskrivs skrivs det in i meningar kring andra medier som teater. Några 

tydliga andra exempel än teater och film framförs inte riktigt utöver användandet av 

skönlitteratur. I de övriga kurserna inom svenskämnet nämns alltså inte film som medium 

explicit.65  

Den första kursen, svenska 1, anger att film ska användas som en del av att lära ut 

dramaturgiska drag och centrala motiv för bland annat film. Implicit likställs här till någon 

grad den dramaturgiska strukturen i teater, film och skönlitteratur genom ordvalet.66 

Fokuset för filmanvändandet i svenska 2 ligger istället på att introducera eleverna för verk och 

författare av olika kön från olika epoker och länder, bland annat Sverige och andra nordiska 

länder. Här inkluderas film på ett tydligt sätt till litteraturen och när ordet författarskap 

används verkar det inte enligt min mening långsökt att detta är menat att inkludera 

filmskapare.67 

För att sammanfatta vad som tidigare nämnts är det förutom de övergripande målen enbart i 

svenska 1 och 2 som användandet av film omnämns i dokumenten. Något närstudium av film 

 
63 Skolverket, GY2011. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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som medium eller dess särart från andra former av litteratur kan det inte riktigt menas vara tal 

om utan i texten framstår film mer som en breddning av undervisningsmaterialet.  

När det kommer till frågan om ett vidgat textbegrepp finns inga explicita formuleringar kring 

detta i GY2011. Exempelvis finns formuleringar likt denna: ”…och andra typer av texter samt 

film och andra medier…”68 Här klargörs med andra ord att ”text” och ”film” är två skilda 

företeelser. Eftersom film specificeras ytterligare i ämnets innehåll, för svenska 1 och 2, blir 

det än mer tydligt att ordet text i GY 2011 syftar på det skrivna ordet. 

När det gäller betygsmatriserna för kurserna i svenska i GY 2011 lyser filmmediet med sin 

frånvaro.69 I kurserna svenska 1 och 2, Litteratur, och skrivande finns skönlitteratur inskrivet 

en eller flera gånger i betygskriterierna. Enbart i ämnet retorik saknas det. Här blir det en 

märklig kontrast mellan kravet på att använda film i undervisningen kontra faktumet att 

filmen inte är av relevans för att eleverna ska få godkända betyg. Att skönlitteraturen har en 

tydligt präglad särställning blir även det mycket mer märkbart när skönlitteratur omnämns 

mer omfattande i betygskriterierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Skolverket, GY2011. 
69 Ibid. 
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Kommentarmaterial angående GY2011 

 

I kommentarmaterialet för GY2011 för svenskämnet klargörs att ingen reglering av vilka verk 

som ska användas i undervisningen förekommer. Detta berör både författarskap och enskilda 

litterära verk. Som tidigare nämnts så framhärdas i kursplanen att både olika tidsepoker och 

platser, bland annat Sverige och norden, skall finnas representerade i det stoff som används i 

undervisningen.70 Genom dessa formuleringar och klargöranden blir det uppenbart att man 

försöker peka på att läroplanen inte förespråkar någon kanon, eller ens en skuggkanon, även 

om det antagligen finns anledning att diskutera om detta påverkar vilket material lärare 

faktiskt använder i klassrummen.  

Förutom ovanstående kommentar förekommer enbart ett till stycke som i någon mån i mer 

detalj beskriver användandet av film. Där står det att film (och andra medier) är en given del 

av svenskundervisningen. Vidare beskrivs hur man kan använda film i undervisningen för att 

visa på filmens struktur och vilka medel filmskaparen använder för att framföra budskap och 

driva filmens skeenden framåt. Sedan avslutas stycket med att poängtera att denna 

undervisning ska ske i god samklang med resterande svenskundervisning och att filmen i 

svenskan inte ska bli ett underställt delämne i svenskundervisningen.71 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Skolverket, “Kommentarmaterial till ämnesplanen I Svenska i gymnasieskolan”, Gy2011 kommentarmaterial, 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymn

asieskolan_svenska.pdf (2019-09-30) 
71 Ibid. 

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
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Diskussion 

När man jämför läroplanerna med varandra står det klart att åberopandet på användandet av 

film i undervisningen inte sett likadant ut i samtliga dokument. Det är också svårt att hävda att 

utvecklingen varit särskilt linjär och gått från en punkt till en annan. Inte ens när det gäller 

definitionen av film som antingen en del av begreppet ”text” eller som en helt separat 

uttrycksform, särskild från det skrivna ordet, visar dokumenten på någon tydlig 

utvecklingskurva. 

LGY 65- och 70 i jämförelse med varandra 

Gemensamt för dokumenten är att film överlag nämns väldigt sällan. Oftast används film i 

väldigt allmänna kommentarer kring användandet av andra medier än skönlitteratur. Både i 

LGY 65 och i LGY 70 nämns film bara i förbifarten i själva läroplanen.72 73 Först när man 

börjar gräva i kommentarmaterialet i dessa två kursplanerna får man en bredare bild av vad 

filmen faktiskt bör användas till.  

Om vi börjar från de två äldsta dokumenten, LGY 65- och 70, är det, som ovan nämnt, främst 

i kommentarmaterialet vi får någon substans kring filmanvändandet. En annan märklig och 

avgörande skillnad är att LGY 65 innehåller tydliga specifikationer om namngiven litteratur 

och namngivna författare som ska representeras i undervisningen. Varken i Lgy 70 eller 

senare dokument förekommer tydliga specifikationer angående litteratur. Att filmen får en 

särställning framgår tydligt när man beaktar att inget av det i LGY 65 namngivna materialet 

eller författarskapen har med film att göra.  

Även om båda dokumenten nämner film är anvisningarna i kommentarerna vitt skilda i 

utformning och innehåll. LGY 65 poängterar att film är en konstform i sig och pekar också på 

att inte alla elever har möjlighet att se film i hemmet. Att några sådana ställningstaganden inte 

tas kring skönlitteratur och att senare läroplaner inte nämner svårigheter för elever att faktiskt 

få se film i hemmet tyder kanske på en särställning angående första punkten och teknologins 

spridning i samhället på den andra.  

 

 
72 Skolöverstyrelsen, LGY 65, s. 110. 
73 Skolöverstyrelsen, LGY 70, s. 267–268. 
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Filmens roll som medel för att undervisa eleverna inom källkritik är något som förekommer i 

LGY 70 men inte i LGY 65 eller senare läroplaner.74 Intressant att beakta just kring detta är 

att man i LGY 70 väljer att på ett tydligt sätt betrakta massmedia, där filmen är medräknad, 

med en kritiskt granskande infallsvinkel. Frågor som vem som är upphovsman och vad syftet 

bakom produktionen är lyfts fram som exempel och överlag efterfrågas försiktighet i 

hanteringen, även om försiktighet också efterfrågas vid valet av litteratur.75 

Det kanske inte vore helt långsökt att se dessa krav på kritiskt ställningstagande gentemot 

massmedia ur ljuset av det framväxande informationssamhället. Utan att dra för stora 

slutsatser kring kausala samband är det intressant att fundera kring varför man valt att på ett 

så tydligt sätt inkludera film som en del av den massmedia som krävde denna skärskådning. 

Kan det ha något att göra med vad man just då hade för farhågor i Sverige kring kultur och 

ungdomar? Denna frågar lämnar jag åt andra att undersöka. 

 

Sammanfattningsvis ligger Lgy 65- och 70 nära varandra i det att bägge förespråkar 

filmanvändande, i LGY 70 dock till något mindre grad, i svenskämnet men ingen av dem har 

några angivelser vad gäller vilka filmer det bör vara. Filmen tar i bägge dokumenten en tydlig 

särställning på flera redan kommenterade sätt gentemot litteratur i stort. Ibland förekommer 

film närmast som en eftertanke i anslutning till massmedia eller etermedia.  

Lgy 65- och 70 i jämförelse med LPF 94 och GY 2000 

I LPF 94 förekommer för första gången en implicit antydan till att ett vidgat textbegrepp ska 

ligga till grunden för förståelsen av styrdokumentet och därmed också genomsyra 

undervisningen.76 När revideringen för år 2000 kommer väljer man att skriva detta begrepp i 

klartext. 77 Trots att detta borde kunna läsas som att filmen har en möjlighet att användas i en 

mer utvecklad roll i svenskämnet finns en viss motsättning till denna tolkning då film inte 

förekommer i betygskriterierna. Däremot förekommer film som krav för måluppfyllnad i GY 

2000.78 Detta faktum att film får en plats i kraven för betygsuppfyllnad är helt unikt för just 

GY 2000 och förekommer varken i något tidigare eller senare dokument.  

 
74 Skolöverstyrelsen, LGY 65, s. 110. 
75 LPF 94, s. 78. 
76 Ibid, s. 80. 
77 Skolverket, GY 2000. 
78 Ibid. 
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Någon märkbar kanon varken i skuggform eller tydligare utskriven vad gäller skönlitteratur 

förekommer dock i någondera av dokumenten. Att den skrivna litteraturen behåller sin 

särställning blir dock rätt uppenbart när man börjar läsa bortom ”det vidgade textbegreppet” 

och exempelvis ser formuleringar kring textläsning i betygskriterierna.79 

Gemensamt för samtliga dokument är att film på ett eller annat sätt håller en annan ställning 

än skönlitteraturen, och det skrivna ordet, och ofta delar denna ställning med teater och andra 

medier. Medan Lgy 65- och 70 har ett långt mer uttalat fokus på skönlitteratur och i det 

tidigare exemplet till och med har föreslagen litteratur så är LPF 94 och GY 2000 långt mer 

öppen vad gäller det lärarvalda stoffet. Detta är i tydlig samklang med Wahlströms analys 

kring att Sveriges läroplaner mer och mer närmat sig den anglo-amerikanska 

läroplanstraditionen.80  

 

Frågan om att möjliggöra för eleverna att få tillgång till medieformer de eventuellt skulle 

sakna i hemmet föll bort helt efter LGY 65, vilket kanske kan tyckas irrelevant, kan dock vara 

intressant för diskussionen. Kanske ansågs film nu vara nog spritt bland befolkningen för att 

några sådana beaktanden skulle behöva betänkas? Någon formulering kring att tillhandahålla 

vad eleverna kan sakna hemma i form av undervisningsstoff har jag inte funnit i något annat 

styrdokument. På sätt och vis kanske man kan mena att filmen genom dessa olika läroplaner 

hållit en särställning i samtliga, ofta i sällskap av teatern och andra icke tryckta konstformer, 

men att den varierat till utformning.  

 

 

 

 

 

 

 
79 LGY 70, supplement, s. 80. 
80 Wahlström, Ninni, s. 22–23. 
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GY2011 jämförd med LPF 94, GY 2000, Lgy 70 och Lgy 65 

Kopplat till diskussionen kring det vidgade textbegreppet har det från LPF 94s implicita 

uttalande till GY 2000s utskrivna förmedling av begreppet övergått till att det inte längre i 

huvud taget förekommer i GY2011. I GY2011 är det dessutom skrivet i klartext att man tagit 

bort denna formulering ur kursplanen för svenska.81 Filmen blir, precis som i de andra 

ämnesplanerna, grupperad ihop med andra medieformer.82 

Men med bortfallet av det vidgade textbegreppet från, och det faktum att det enligt 

kommentarmaterialet gjorts för att precisera ämnesplanen ytterligare 83, uppstår en bjärt 

diskrepans. Medan GY 2000 som tidigare nämnt innehåller en klausul där film förekommer i 

betygssammanhang finns inte något liknande i någon av svenskkurserna för gymnasiet i GY 

2011. Med andra ord finns film, med ”andra medier” i samma mening, med som en del av ett 

innehåll som inte kommer testas vid betygssättningen. Det är såklart möjligt att en lärare kan 

inkludera detta på något annat sätt kring elevernas analytiska förmåga eller dylikt men med 

tanke på att just precisering och tydlighet varit målet så blir detta ovan nämnda faktum än mer 

märkbart. 

Att det finns ”centrala” verk och författare inom skönlitteraturen finns med som en viss 

antydan till skuggkanon i både GY2011 och GY 2000.84 85 Någon sådan kanon finns inte 

utskriven i någon form i något av dessa läroplaners kursspecifikationer vilket är 

återkommande i resterande läroplaner, även i LGY 65 som trots allt hade ett rätt tydligt 

kanonanspråk.86 

 

 

 

 

 
81 Skolverket, GY2011 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Skolverket, GY 2000. 
86 LGY 65. 
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Tidigare forskning och förändringsmönster mellan kursplanerna 

Tidigt i denna undersökning nämndes att Ninni Wahlström pekat på att utvecklingen av 

svensk didaktik vad gäller svenska läroplaner gått från innehållsfokus, och den europisk-tyska 

didaktiska traditionen, till målstyrning i samklang med anglo-amerikansk didaktisk tradition. 

87 Detta har blivit uppenbart på flera sätt när dessa dokument vägts mot varandra. Kanon har 

gått från mer till mindre explicit, betygsmatriser och kunskapskrav har tillkommit, 

målbeskrivningar har preciserats och snävats av.  

 

Men detta till trots har filmens roll i skolan inte varit lika linjär. Den har, som jag pekat på, i 

samtliga kursplaner jag kollat på funnits med, men har varierat i syfte, ställning gentemot 

andra konstformer, och värde vid betygssättning.  

Skönlitteratur har i samtliga undersökta kursplaner hållit en särställning gentemot film. 

Oavsett om det varit en utskriven kanon eller krav om centrala författarskap har det tydligt 

framgått att skönlitteraturen ska hålla en långt större plats i undervisningen. Film har också på 

ett tydligt sätt ofta klumpats ihop med andra medie- och konstformer på ett sätt 

skönlitteraturen inte gjort. Olin-Schellers tanke kring att filmen inte riktigt får sin egen plats 

som konstform i undervisningen verkar därmed finna stöd inte bara hos de av henne 

undersökta lärarnas attityder utan även i kursplanerna.88 

 

 

 

 

 

 

 
87 Olin-Scheller, s. 23. 

88 Ibid. 
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Sammanfattning 

I inledningen av denna undersökning ställdes tre frågor angående filmens ställning och roll i 

de olika läroplanernas kursplaner för svenskämnet.  

Den första frågeställningen rörde hur själva användandet av film, och dess utbildningsmässiga 

roll, sett ut och hur dessa faktorer förändrats i de olika läroplanernas svenskkurser. Resultatet 

blev att filmen i GY 2011 främst får rollen att belysa berättarstrukturella drag och stilmedel 

samt att, tillsammans med litteraturen, verka för självinsikt och reflektion. I LGY 65 fanns det 

en mer altruistisk tanke i det att elever som inte kunde se film hemma skulle få tillgång till 

mediet i skolan. Film får i LPF 94 en väldigt liten uttalad roll och då enbart som jämförande 

element för andra studium. Någon linjär utveckling är det alltså inte tal om, utan film verkar 

närmast vara en fotnot i svenskundervisningen när det kommer till dess utbildningsmässiga 

brukbarhet.  

Min andra frågeställning rörde filmens ställning jämfört med former av kulturyttringar 

exempelvis skönlitteratur, teater, lyrik och liknande i ämnesplanerna. I korta drag så blir det 

uppenbart att film i de tidigaste två ämnesplanernas svenskkurser mest är något av en fotnot. 

Vad gäller både Lgy 65 och Lgy 70 nämns film i väldigt korta ordalag och får inte alls ens 

nämnvärt lika mycket plats som framför allt skönlitteraturen. Exempelvis finns det inga 

implikationer om kanon, inga exempel på olika verk, detta till trots att pjäser och dylikt 

exemplifieras i Lgy 65s. Film faller också, från och med Lpf 94 och framåt, in under samma 

mening som teater och andra mediayttringar och får aldrig någon särskild plats i kursplanerna. 

Filmmediet har med andra ord även i det här avseendet haft en sekundär ställning och verkar 

senare värderats tillsammans med andra konstformer snarare än ha något utrymme avdelat för 

just film. Detta till trots att både LPF 94 och GY 2000 berör det vidgade textbegreppet. Detta 

kanske är kopplat till den diskrepans som verkar finnas mellan begreppet och de två 

kursplanerna överlag och att fokuset i vilket fall verkar ligga på skönlitteratur. Sammanfattat 

har skönlitteraturen tveklöst innehaft en rätt ohotad särställning genom de fem undersökta 

läroplanerna där de givits mest utrymme av de olika konstformer som nämnts. 

Den tredje frågeställningen rörde vilket utrymme filmmediet har i de olika betygsmatriserna 

som förekommer i de tre senare kursplanerna. Att det är enbart de tre senare ämnesplanernas 

kursplaner i svenska som berörs beror, som tidigare nämnt, på att det enbart är de som har 

utskrivna betygsmatriser. I både Lpf 94 och GY 2000 förekommer film i en mening vad gäller 
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godkänt betyg. Detta sammanfaller med den korta era då begreppet det vidgade textbegreppet 

var i användning i svenska läroplaner. Att det är på det sättet känns som en viss diskrepans i 

sig då det vidgade textbegreppet borde vara nog brett för att en lärare skall kunna förutsätta att 

film ingår i alla styrdokumentsformuleringar kring text. Men diskrepansen blir kanske än 

större när GY2011 införs och film ingår i det centrala innehållet men inte finns med i någon 

del av betygssättandet detta till trots. Med andra ord har utvecklingen inte ens på denna punkt 

varit särskilt linjär eller lätt att följa.  

Sammantaget är det inte utan orsak man kan förnimma att filmens roll i svenskämnet i 

gymnasieskolan från 60-talet till idag haft en plats i skymundan. Skönlitteraturens välde är 

ännu obrutet.  
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