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Sammandrag 

Skolverkets styrdokument för svenska 3 visar på behov av och strävan efter ett kritiskt 

förhållningssätt till text. Nationella prov har en samlande, mätande och utjämnande funktion. 

Delprov A från vårterminen 2015 i det nationella provet för svenska 3 undersöks genom en 

kvalitativ innehållsanalys utifrån forskaren Hilary Janks terminologi om kritisk litteracitet. 

Analysen görs med syfte att utifrån begreppen dominans, tillgång, mångfald och design 

undersöka vilka bakomliggande strukturer som finns i provet, och vilka förutsättningar som 

ges till eleverna att inta ett kritiskt förhållningssätt. Resultatet visar att provet innehåller en 

bred mångfald av representation och perspektiv, men att texthäftet präglas av en västerländsk 

och manlig dominans. Resultatet visar också att eleverna inte ges tillgång till det språk som 

behövs för genomförande av provet, samt brister i förutsättningarna för att inta att ett kritiskt 

förhållningssätt till text. 

 

 

 

Nyckelord: kritisk litteracitet, maktanalys, nationella prov, Janks, makt, dominans, tillgång, 

mångfald, design, svenska 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehåll 

Sammandrag .......................................................................................................................... 2 

1. Inledning ....................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................................... 6 

2. Tidigare forskning ......................................................................................................... 6 

3. Teori .............................................................................................................................. 9 

3.1 Kritisk litteracitet ......................................................................................................... 9 

4. Material och metod .......................................................................................................... 11 

4.1 Material ..................................................................................................................... 11 

4.1.1 Avgränsning .................................................................................................................... 11 

4.2 Metod ........................................................................................................................ 12 

4.2 Janks modell som analysmetod ................................................................................. 12 

4.2.1 Dominans ........................................................................................................................ 13 

4.2.2 Tillgång ........................................................................................................................... 13 

4.2.3 Mångfald ......................................................................................................................... 13 

4.2.4 Design ............................................................................................................................. 14 

4.3 Textaktiviteter ........................................................................................................... 14 

4.4 Kategorisering ........................................................................................................... 15 

4.4.1 Innehållsförteckning kategorier ...................................................................................... 15 

5. Resultat och analys av delprov A .................................................................................... 18 

5.1 Resultat och analys av dominans i Delprov A .......................................................... 18 

5.2 Resultat och analys av tillgång i Delprov A .............................................................. 20 

5.3 Resultat och analys av mångfald i Delprov A ........................................................... 23 

5.4 Resultat och analys av design i Delprov A ............................................................... 25 

6. Diskussion ....................................................................................................................... 29 

7. Avslutning ....................................................................................................................... 31 



4 

 

Material ................................................................................................................................ 33 

Litteratur .............................................................................................................................. 33 

Läroplaner ............................................................................................................................ 34 

Studentuppsatser .................................................................................................................. 34 

Bilaga 1. Uppgifterna för delprov A i det nationella provet i svenska 3, vårterminen 2015. .. 35 

Bilaga 2. Tablå 4.2 Beskrivningar kopplat till kvinnligt kodat kön i texthäftet ...................... 36 

Bilaga 3. Tablå 4.3 Beskrivningar kopplat till manligt kodat kön i texterna ........................... 38 

 

Tablåer 

Tablå 5.1 Subjekt/central figur..................................................................................................... ...........................18 

Tablå 5.4 Textförfattarnas ålder, etnicitet, namn och yrkeskarriär.........................................................................21 

Tablå 5.5 Texthäftets texttyper och textaktiviteter ................................................................................................21 

Tablå 5.6 Texternas huvudsakliga diskurs..............................................................................................................23  

Tablå 5.7 Etniciteter som nämns i text. I denna tablå redovisas vilka nationaliteter som benämns i texterna.......24 

Tablå 5.8 Uppgifternas rubrik, inramade textaktiviteter, inbäddade textaktiviteter, vilka texter som uppgiften 

hänvisar till samt antal texter om ämnet som inkluderas i uppgiftens ramar..........................................................26 

Tablå 5.2 Beskrivningar kopplat till kvinnligt kodat kön i texthäftet  ...................................................................35 

Tablå 5.3 Beskrivningar kopplat till manligt kodat kön i texthäftet ................................................................ ......37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Inledning 

För att kunna orientera oss i en informationsfylld, komplex värld finns behov av ”att tänka 

kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ” (Skolverket 2011:7). För att uppfylla skolans demokratiska uppdrag krävs en 

kritisk granskning av makt, normer och värderingar i de källor som elever möter. Även 

normer och makthierarkier som finns i väletablerade och trovärdiga centrala prov kan vara 

motiverade att granska för att synliggöra de ideal och principer som de speglar. Text visar 

perspektiv på världen (Skolverket 2016). Därmed är texter aldrig oberoende utan innehåller 

alltid perspektiv på makt i någon form. I ett digitaliserat samhälle där elever möter stora 

mängder information i såväl text som multimedia, finns behov av elever som kan utveckla 

förmågor till kritisk läsning för att synliggöra texters ursprung och avsikter, samt för att kunna 

analysera hur texten påverkar läsaren. För att elever ska kunna behärska dessa färdigheter 

krävs förmågor till kritisk litteracitet.  

I provupplagan från 2015 för delprov A i det nationella provet för svenska 3 är syftet att 

”sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser” 

(Delprov, 2015). I det nationella provet i svenska 3 är dock inte det övergripande syftet ett 

möjliggörande av kritisk litteracitet. Däremot ingår kritisk litteracitet i den källkritiska 

granskningen som är ett av provets bedömningskriterier. Utifrån tolkning av Skolverkets 

styrdokument för svenska 3 bör lärandesituationer som syftar på kritisk litteracitet finnas i 

andra klassrumsaktiviteter exempelvis genom skoluppgifter om källkritik eller 

sakproseläsning. Även om kritisk litteracitet inte är delprovets huvudsakliga syfte finns det 

relevans att undersöka provet utifrån perspektivet. Dels eftersom det är intressant utifrån 

svenskämnets demokratiska uppdrag, dels för att klargöra vilka perspektiv som finns i de 

texter som elever tar del av. 

I denna studie undersöks det nationella provet i svenska 3 utifrån kritisk litteracitet. Ulla 

Ekvall, professor emeritus i svenska språket vid Stockholms universitet menar i artikeln 

Towards critical literacy att nationella provens primära funktion är att mäta hur väl målen i 

läroplanen uppnås (2013:153). Det nationella provet avses ha en likvärdig funktion och 

generera rättvisa bedömningar av elevers kunskaper i hela landet (Skolverket 2015). Vidare 

menas provet bidra till en jämlik betygsättning och bidra till rättssäkerhet. Betygssättningen 

och rättssäkerheten kan sammankopplas med Ekvalls beskrivning om provets normerande 

funktion som mäter likvärdigheten i svenskundervisningen. Provets likvärdighet mäts 



6 

 

eftersom den testar och bedömer en större mängd elever med varierande geografisk placering 

och undervisning där samtliga elever har läst kursen svenska 3.  

Ett prov är, utöver klassrumsaktiviteter exempel på en lärandesituation. I artikeln 

Formative assessment: a critical review av Randy Elliot Bennet framhålls att summativa prov 

stärker lärandet (Bennett 2011:5–11). Dels stärks lärandet i provsituationen genom elevens 

förberedelser inför provet, dels genom att proven kan upplysa eleven om kunskaper och 

färdigheter som denne behöver utveckla vidare. Med utgångspunkt att summativa prov är 

lärtillfällen finns det betydelse att undersöka det nationella provet i svenska.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka vilket utrymme som finns för kritisk litteracitet i det nationella 

provet i svenska 3, samt hur detta utrymme ser ut. För genomförande av syftet undersöks 

delprov A i det nationella provet för svenska 3 från vårterminen 2015 med temat Det var en 

gång, utifrån Janks terminologi om kritisk litteracitet. Vidare undersöks elevers möjlighet till 

kritisk granskning i provet, samt vilka normer som finns i provets texthäfte och 

uppgiftsbeskrivning med grund i Janks begrepp. Vi vet från kontexten på olika nivåer att 

behovet av elevers förmåga till kritisk litteracitet finns etablerat i svenskämnet. Den 

samhälleliga relevansen stärks i det tydliga behovet av kritisk litteracitet i dagens 

informationssamhälle, det stora utrymmet i gymnasieskolans svenskämne samt de rådande 

uppfattningarna om vikten av kritisk litteracitet utifrån ett samhällsperspektiv. Genom 

arbetets metod möjliggörs en analys av Janks begrepp dominans, tillgång, mångfald och 

design i texthäftet och uppgiftsbeskrivningen som eleverna ges under delprov A i svenska 3. 

Mot bakgrund av detta operationaliseras syftet genom frågeställningen: 

- Hur kan delprov A i det nationella provet för svenska 3 från vårterminen 2015 tolkas utifrån 

Janks begrepp dominans, tillgång, mångfald och design?  

- Vad ger det för implikationer till eleverna? 

2. Tidigare forskning 

Forskningsläget för studien finns i vetenskapliga bidrag som på olika sätt undersöker 

svenskämnets nationella prov kopplat till utveckling av förmågor till kritisk litteracitet. 

Eftersom studien undersöker det nationella provet i svenska 3 avgränsas 
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forskningsbakgrunden huvudsakligen till nationella prov. Dels finns forskning som 

undersöker kritisk litteracitet i nationella proven i grundskolan genom Ulla Ekvalls 

undersökning Nationella prov och kritisk litteracitet i antologin Critical literacy i svensk 

klassrumskontext. Dels finns studier rörande gymnasieskolans svenskämne i Anne Palmérs 

artikel Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, 

kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser och artikeln Utvecklande 

skrivundervisning Del 2: Skrivkompetenser. Exemplet nationella prov av Yvonne Hallesson 

och Maria Westman. Det nationella provet i gymnasieskolans svenskämne behandlas även i 

studentuppsatsen Uppmuntrar provet till kritisk litteracitet?: En undersökning av ett 

nationellt prov i skriftlig framställning för kursen svenska 1 på gymnasiet av Gabriella 

Blomqvist. Slutligen är artikeln Textproduktion i det digitaliserade klassrummet av Eva 

Hultin & Maria Westman i antologin Critical literacy i svensk klassrumskontext som 

behandlar textgenrer i skrivundervisningen intressant för studien. Artikeln undersöker den 

faktabaserade textgenrens dominans i svenskämnet, vilket går att sammankopplas med såväl 

den vetenskapliga skriftspråkspraktiken som präglar innehållet för svenska 3, som denna 

studie undersöker genom det nationella provet för kursen.  

I Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, kommunikationssituation 

och skrivdidaktiska diskurser redogör Anne Palmér för förändringar sedan gymnasiereformen 

2011 som ställer krav på vetenskapligt skrivande i svenskämnet (2013:48–49). I kursen 

svenska 3 fastslås att allt skrivande ska vara inriktat på ”texter av vetenskaplig karaktär” och 

att kursinnehållets skriftspråkspraktiker enbart ska fokusera på den vetenskapligt orienterade 

skrivgenren.  

Enligt Ulla Ekvalls undersökning av det nationella provet i svenska i årskurs tre i 

grundskolan, inriktas provet snarare mot operationella och diskursiva dimensioner än en 

strävan mot kritisk litteracitet (Ekvall 2013:256–257). Vidare menar Ekvall att det nationella 

provet inte stimulerar mångfald och att källmaterialet inte ifrågasätts, vilket leder till en 

minskad källkritisk diskussion. Ekvall menar att det existerar en ”monokulturell dominans” 

vilket försvårar förmågan till kritisk litteracitet. Huruvida den monokulturella dominansen 

finns i denna studies resultat kan följaktligen vara av intresse. Enligt Ekvalls studie uteblir det 

kritiska tänkandet inom nationella proven i svenska, eftersom andra skrivdidaktiska mål 

premieras före. Därmed kan prioriteringen av andra skrivdidaktiska mål bidra till att det 

demokratiska uppdrag som skolan har, inte uppnås genom svenskämnets skrivundervisning. 
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Hultin och Westman undersöker textgenrer i svenskämnets skrivundervisning utifrån Janks 

begrepp i artikeln Textproduktion i det digitaliserade klassrummet (Hultin & Westman 

2015:73). Där menas den faktabaserade skrivgenren i form av rapport dominera tidigt i 

skrivundervisningen i grundskolan. Författarna anser att det bör ifrågasättas, eftersom den 

faktabaserade genren med riktning mot vetenskapligt skrivande har utmärkande lingvistiska 

drag som resulterar i en minskad möjlighet för eleven att omskapa texten (2015:83– 85). 

Därigenom sker ett minskat utrymme för omskapande av text vilket leder till en minskad 

mångfald och ett begränsat utrymme för kritisk litteracitet. Hultin och Westman poängterar 

dock att det är förståeligt att den faktabaserade textgenren dominerar i skrivundervisningen, 

på grund av ambitionen att ge eleverna ett mer offentligt språkbruk. Samtidigt bör 

begränsningarna med textproduktion av en specifik genre ifrågasättas: 

 

Även lärare befinner sig i en makthierarkisk situation, där de själva inte fullt ut sätter agendan för sin 

verksamhet; såväl läro- och kursplaner påbjuder att undervisningen ska innehålla vissa texttyper, som 

med vår vokabulär kan förstås som olika genrer (Hultin & Westman 2015:83). Således kan man förstå de 

dominanta genrerna i de undersökta skriftspråkspraktikerna som lärares tolkningar av skolans 

styrdokument. 

I Gabriella Blomqvist studentuppsats (2020:22) analyseras det nationella provet i svenska 1 

på gymnasiet utifrån kritisk litteracitet. Blomqvists resultat visar på att uppgiftsinstruktionen 

för provet beskriver ett påhittat scenario med en mottagare för att eleverna ska anpassa sin 

text i delprovet efter den rådande kommunikationssituationen. Tillgången i nationella provet 

för svenska 1 menas vara god samt också möjliggöra mångfald genom aktivering av 

elevernas egna erfarenheter och perspektiv. Däremot menar skribenten att mångfalden 

begränsas i ”det på förhand definierade problemkomplexet som eleverna ska diskutera” 

(Blomqvist 2020:21). Det leder till att dominans läggs hos provkonstruktörerna att definiera 

vad som är relevant, vilket begränsar övriga alternativ. Utrymmet för kritisk kompetens 

menas bli begränsat. För att kritisk litteracitet ska kunna aktiveras ”behöver texterna alltså 

göra någonting annat än att återge ett innehåll eller redovisa kunskaper vilket de två första 

fetstilta imperativen i respektive uppgiftsinstruktion också indikerar” (2020:21). Vidare 

signalerar uppgiftsinstruktionen att eleverna behöver välja och presentera ett eller flera 

påståenden ur texten, men att uppgiftsbeskrivningen i sig inte kräver ett kritiskt 

förhållningssätt enligt Blomqvist. Däremot framhålls att uppgiftsbeskrivningen för det 

nationella provet i svenska 1 i gymnasieskolan kräver att eleverna positionerar sig inom 
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provets tema. Detta gör att slutsatsen blir att provet inte utesluter ett kritiskt förhållningssätt 

till text.  

Avslutningsvis beskriver en artikel av Westman och Hallesson (2018:9) att det krävs 

kunskaper om alla skrivsammanhang hos eleverna för att kunna förstå och genomföra olika 

uppgiftsbeskrivningar i skrivsituationer, till exempel under det nationella provet. Författarna 

poängterar vikten av en varierad skrivundervisning där kunskap om genre och textstruktur 

genom textaktiviteter och skrivhandlingar samt genom varierande strukturella, språkliga och 

stilistiska drag bör ingå i svenskämnets undervisning, eftersom dessa kunskaper och 

färdigheter hjälper eleverna under provtillfället.  

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk där utgångspunkten finns i den kritiska 

litteraciteten.   

3.1 Kritisk litteracitet 

Kritisk litteracitet handlar om att synliggöra hur en text påverkar läsaren genom att urskilja 

vilka normer och hierarkier som finns i texten (Turner & Griffin 2019:320). Den 

sydafrikanska forskaren Hilary Janks använder sig av begreppen dominans, tillgång, 

mångfald och design för att belysa olika aspekter av kritisk litteracitet (Janks 2010).  

 I Skolverkets styrdokument för svenska 3 finns beskrivningar där termen behandlas 

(2011a, 2011b). Styrdokumenten använder dock ”kritisk läsning” och motsvarande 

formuleringar med en bredare betydelse än i Janks begreppsapparat. I styrdokumenten 

framhävs vikten av att ställa kritiska frågor till de texter som behandlas i 

svenskundervisningen. Kritisk litteracitet finns explicit som implicit i Skolverkets skrivningar 

genom exempelvis styrdokumenten om värdegrund från LGY 11 ”Eleverna ska träna sig att 

tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. ” (Skolverket 2011:7). Detta utvecklas genom formuleringen ”när värderingar 

redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem”. Därmed poängteras vikten 

av transparent kunskap som klargör värderingar i text samt uppmanar gymnasieskolans elever 

att förhålla sig kritiskt till text. Explicit beskrivs kritisk litteracitet i Svenskämnets 

syftesbeskrivning (Skolverket 2011:160). 
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Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och 

kritiskt granskar information från olika källor och förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt 

granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa (Skolverket 2011:163).  

 

Beskrivningen visar att den kritiska granskningen inom informationssökande är centralt i 

gymnasieskolans svenskämne. Beskrivningen klarlägger den kritiska förmågan och vikten av 

att reflektera över det man läser. Det beskrivs vidare i det centrala innehållet för kursen 

svenska 3, som är område för denna studie. 

 

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, 

sammanfattning och källkritisk granskning (Skolverket 2011:176).  

 

Beskrivning rörande kritisk granskning utvecklas vidare i kunskapskrav (E-nivå) för 

Svenska 3: 

 

Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven 

kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta 

slutsatser utifrån källmaterialet (Skolverket 2011:176). 

Den kritiska granskningen framhävs därmed i såväl svenskämnets syfte för gymnasieskolan, 

som i centralt innehåll samt i kunskapskraven för kursen svenska 3. Kritisk litteracitet tolkas 

och används i det här arbetet som en synonym till kritisk läsning och kritisk granskning. Det 

görs eftersom termerna har likadana syften, nämligen att läsa kritiskt, att läsa mellan raderna 

och att granska normer och värderingar som påverkar läsaren (Janks 2010:22). Däremot 

skiljer sig beskrivningarna åt i Skolverkets styrdokument vilket leder till att den kritiska 

litteraciteten kan ses som väletablerad, men överhängande implicit i styrdokumenten.  

En del av gymnasieskolans undervisning i svenska 3 läggs på att förbereda eleverna inför 

det, om än frivilliga, nationella provet i svenska 3. Genom undervisning och elevförberedelser 

kopplat till provet kan det konstateras att provets innehåll och normer kan påverka 

undervisningen i svenska 3 i hela landet. Sammantaget konstateras att den kritiska 

litteraciteten i svenska 3 är återkommande och förankrad i Skolverkets styrdokument (2011:7, 

2011:160). Därmed är det av intresse att undersöka kursens nationella prov utifrån kritisk 

litteracitet. En fördjupad förståelse rörande maktdiskurser i det nationella provet som har en 

likvärdig funktion enligt Skolverket, bidrar med ytterligare perspektiv i elevers läsförståelse 

(Skolverket 2016). Eftersom ifrågasättande och kritisk granskning belyser aspekten av makt 

och normer i texter, skapar det en större medvetenhet om de strukturer som finns i ett 
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förankrat material kopplat till kursen svenska 3. Avslutningsvis tillför den kritiska 

litteraciteten en vidgad demokratisk kompetens ”för att förstå och ifrågasätta 

maktförhållanden och ojämlikhet, vilket är en del av att verka som medborgare i en 

demokrati” (Skolverket 2016).  

4. Material och metod  

I följande kapitel presenteras studiens material och metod. Metoden som används i utförandet 

består en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av närläsning, kategorisering och analys genom 

Hillary Janks begreppsapparat bestående av dominans, tillgång, mångfald och design samt 

Mikael Nordenfors modell för textaktiviteter. Först presenteras materialet med dess 

tillhörande avgränsningar, sedan redogörs metoden och analysverktyg. 

4.1 Material 

Materialet som ligger till grund för studien är texthäftet och uppgiftsbeskrivningen från 

delprov A i det nationella provet i svenska 3 från våren 2015 (Kursprov, källtexter, 2015). 

Temat för delprovet heter Det var en gång och handlar om sagor och sägner. Texthäftet i det 

nationella provet för svenska 3 från vårterminen 2015 består av 11 texter som är utdrag ur 

böcker eller publicerade artiklar med varierande längd, där häftet sammantaget består av 26 

sidor. Uppgiftsbeskrivningen består av en instruktion på två sidor med en gemensam 

inledande instruktion. Beskrivningen innehåller också tre uppgifter som eleverna kan välja 

mellan. Uppgiftsbeskrivningens textaktiviteter, alltså vad eleverna ska genomföra står 

markerade i imperativ med fetstilstext. Uppgifterna baseras på likadana textaktiviteter och 

bedöms utifrån samma betygskriterier. Det som skiljer uppgifterna åt är dess innehållsmässiga 

formuleringar, och att uppgifterna knyter an till olika delteman i texthäftet. 

Uppgiftsbeskrivningen som helhet hittas i bilaga 1. 

4.1.1 Avgränsning 

I analysen kompletteras materialet med beskrivningar från häftet lärarinformation tillhörande 

delprov A (Lärarinformation, 2015). Upplagan från vårterminen 2015 har valts av 

tillgänglighetsskäl eftersom det nationella provet i sin helhet är belagd med viss sekretess. 

Därför är enbart vissa provupplagor inklusive elevexempel, bedömningar och 

lärarinformation offentliga, vilket bidrog till att delprovet från vårterminen 2015 valdes. 
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4.2 Metod  

Studien utförs genom en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen syftar på att undersöka 

innehållsmässiga och kontextuella strukturer i delprovet från vårterminen 2015 i relation till 

Janks terminologi om kritisk litteracitet. Innehållsanalysen utförs med hjälp av en 

kategorisering av mönster i materialet som beskrivs närmare i avsnitt 4.4.  

En innehållsanalys beskrivs som ”en systematisk och replikerbar teknik för att 

sammanfatta många ord i en text till färre innehållskategorier som grundar sig på tydliga 

kodningsregler” (Bell 2016:145). Innehållsanalysen grundar sig på transparenta 

kodningsregler, ett systematiskt tillvägagångsätt för att objektivt och konsekvent identifiera 

valida reliabla egenskaper i materialet. En innehållsanalys i denna studie används i linje med 

Bells beskrivning om innehållsanalysen som ett redskap för undersökning av ord och begrepp 

i text (2016:145–147). Syftet med att använda metoden är för att trovärdigt kunna bedöma 

innebörden av källan och vad ord och begrepp får för fördjupad betydelse i textens 

sammanhang. Analysen syftar på att identifiera enskilda drag systematiskt och sakligt i ett 

budskap för att kunna dra besvarande och relevanta slutsatser av materialet. Kategorisering av 

resultaten kan bidra till strukturerande av materialet som undersöks (Bell 2016:89). Att 

strukturera undersökningen i kategorier förenklar urskiljande av relevant information och 

tydliggör relationen mellan olika fakta utifrån frågeställningen (Bell 2016:89). 

 Innehållsanalysen i denna studie har diskursiva drag. De diskursiva dragen finns eftersom 

språk och makts samspel poängteras i Janks terminologi. Med diskursiva drag menas att 

språket i sig uttrycker normer och värderingar. Däremot är det inte enbart språket som 

undersöks i denna studie. Utöver språkanalys undersöks även texternas mottagare och 

avsändare, källor, genrer och andra innehållsmässiga aspekter i undersökningen. 

4.2 Janks modell som analysmetod 

I innehållsanalysen tillämpas Janks begrepp om kritisk litteracitet som utgångspunkt i relation 

till studiens material. Kritisk litteracitet finns i gränssnittet och interaktionen mellan 

läskunnighet, språk och makt (Janks 2010:22). Med ett kritiskt förhållningssätt till 

läskunnighet kan demokratiska verktyg främjas. Genom kritisk litteracitet ges eleverna 

åtkomst till de verktyg om språk och läskunnighet som krävs för att kunna vara kritiska 

kreativa problemställare och problemlösare vilket bör vara ett utbildningsmål enligt Janks. 

Analys av kritisk litteracitet beskrivs genom begreppen dominans, tillgång, mångfald och 
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design. De fyra begreppen syftar på olika dimensioner av en text i en lärandesituation, där 

begreppen kan fungera som en analysmetod (Janks 2010:22–27). De första tre begreppen 

behandlar språkvetenskapliga aspekter i ett material, medan design fokuserar på aspekter i 

elevens egen textproduktion. Begreppen betonar olika aspekter av kritisk litteracitet, men för 

att analysera kritisk litteracitet i sin helhet behövs alla begreppen tillsammans (Janks 

2010:94–95).  

4.2.1 Dominans 

Med dominans avses språkets roll, ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, att skapa, 

upprätthålla och avspegla maktförhållanden. Målet är att skapa en förståelse av hur språk 

används för att uttrycka aspekter av makt. Således kan anledningarna bakom de språkliga 

valen synliggöras, vilket gör att kritiska frågor bör ställas till materialet (Janks 2010:23). 

Varför gjorde författaren dessa val? Vems intressen tjänas? Vem ges auktoritet eller dominans 

genom det språk som används? Språk i relation till makt visar hur läsaren positioneras inom 

normerna. Författaren bakom en text har genom textproduktion gjort val, vilket medför att när 

vissa språkliga val görs, bortprioriteras också annat (Janks 2010:23–24).  

4.2.2 Tillgång 

Med begreppet tillgång menas hur eleverna ges tillgång till dominerande textformer samtidigt 

som olika språk och läsförmågor värderas och främjas hos eleverna (Janks 2010:24). Janks 

menar att om vi enbart ger tillgång till de redan dominerande existerande textformerna, 

kommer dessa texter fortsatt att bibehålla sin dominans. Det gör att andra texter utanför 

normen marginaliseras. Konkret pekas ”dominerande språk, dominerande varianter och 

dominerande diskurser” i text ut som centralt. Tillgång i relationen till språk och 

betydelseskapande kan sättas i relation till både samhällelig tillgång till utbildning och 

tillgång till visst språk. Därför menas att resonemang hur tillgången kan göras mer jämlik 

behövs för att synliggöra ojämlika förutsättningarna mellan elever. 

4.2.3 Mångfald 

Att skriva och läsa på olika sätt är ett viktigt verktyg för förändring av ens läsupplevelse.  

Genom att få tillgång till nya diskurser och fler perspektiv ges fler sätt att vara (Janks 

2010:25). Mångfald ska ses som en resurs snarare än skillnadsskapande, och ett kritiskt 
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förhållningssätt utifrån mångfald leder till inkludering och säkerställande av rättvisa genom 

inkludering av elevers olika sätt med ord. Bland elever finns det en mångfald av sociala 

identiteter, vilket tillskrivs olika perspektiv och erfarenheter. När elever får tillgång till nya 

diskurser betyder det också att elever får tillgång till ny läsförståelse, nya perspektiv i 

skrivandet och nya dimensioner på tänkande, vilket utvecklar mångfalden i 

identitetsskapandet (Janks 2010:25).  

4.2.4 Design 

Med design åsyftas färdigheten att använda ett mångfacetterat språk för att kunna förändra 

och utmana dominerande normer och diskurser (Janks 2010:25–26). Här läggs vikt på 

förmågan att skapa nya betydelser av en text genom transformering och återuppbyggnad. 

Därför krävs analys av en texts förutsättningar för detta. Med designandet, eller omskapandet 

av text läggs fokus på textproduktionen snarare än läsförståelse av texten. Fokus ligger på 

rekonstruktionen av de maktförhållanden som analyserats i texten genom Janks tidigare 

begrepp. När maktdiskurser i en text tydliggörs och omvandlas i den egna textproduktionen 

ges en ökad förståelse om texters konstruktion samt perspektiv på text och vart vi placerar oss 

själva i relation till texten. 

4.3 Textaktiviteter  

För att analysera provmaterialet används även Mikael Nordenfors begreppsapparat rörande 

textaktiviteter (2017:89). Nordenfors terminologi om textaktiviteter används som definition av 

textuella drag i materialet som undersöks i studien. Textaktiviteter beskriver olika texters 

uppbyggnad och mönster. Nordenfors redogör för sex grundläggande inramande 

textaktiviteter vilka inbegriper syfte, steg och typiska språkval som är genreöverskridande 

framställningssätt av text (2017:89). De inramade textaktiviteterna är berättelse, 

återberättelse, beskrivning, förklaring, instruktion och ställningstagande. Enligt Nordenfors 

kan en inramande textaktivitet också vara komplex och inbegripa andra inbäddade 

textaktiviteter som uttrycks genom steg och språkliga val. Strukturerna separerar och 

definierar de olika genreöverskridande textaktiviteterna från varandra. En text kan också 

uppmana till flera olika textaktiviteter, med en inramande alltså övergripande textaktivitet och 

samtidigt inkludera flera underliggande textaktiviteter, med andra ord inbäddade 

textaktiviteter. 
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4.4 Kategorisering 

I det empiriska materialet för undersökningen resulterar kategorierna i mönster och 

iakttagelser i överordnade kategorier. Redan valet av kategorier säger något om 

förutsättningarna för arbetet och vad som förekommer i materialet (Gustavsson & Svanström  

2018:89). De kategoriseringar som genomfördes och som introduceras genom  

tablåförteckningen angriper ett brett urval av aspekter i materialet såsom textens läsbarhet, 

beskrivningar kopplat till kön och textaktiviteter som uppgiftsbeskrivningen uppmanar till. 

Dessa är konstruerade från närläsning, mönster och iakttagelser. Kategorierna har ett 

varierande innehåll med syftet att analysera provmaterialet ur ett nyanserat perspektiv för att 

beskriva hur olika textvariabler spelar en central roll i den kritiska litteraciteten. Som Bell 

menar är innehållsanalysens syfte att identifiera enskilda drag systematiskt och objektivt i ett 

budskap (2016:145). För att kunna analysera drag i texthäftet organiserades de mönster som 

framkom i läsningen av materialet utifrån Janks analysbegrepp. Eftersom Janks modell om 

kritisk litteracitet syftar på att läsa mellan raderna är det relevant att texthäftets olika 

dimensioner speglas i kategorierna. Genom observation av mönster och närläsning av 

materialet kunde drag i texthäftet urskiljas och sättas i relation till Janks begrepp.  

Studiens kategorisering presenteras i tablåer. Områdena i kategoriseringen bör ses som 

komplement till varandra där syftet också är att belysa olika drag och nivåer i texthäftet. Vissa 

kategorier redogör för teman som är intressant för analys utifrån flera av Janks begrepp. Det 

förklarar varför olika tablåer återkommer i flera delavsnitt. Kategorierna presenteras, beskrivs 

och motiveras nedan. Dels genom en innehållsförteckning, dels genom beskrivande text. 

4.4.1 Innehållsförteckning kategorier 

Tablåer 

Avsnitt 

där tablån 

redovisas Innehåll 

Tablå 5.1 
5.1  
Dominans Subjekt/central figur i texten 

Tablå 5.2 

Finns som 

bilaga 2. 

Hänvisas  
till i 5.1  
dominans Beskrivningar om kvinnligt kodat kön i texten 

Tablå 5.3 

Finns som 

bilaga 3. 

Hänvisas  
till i 5.1  
dominans Beskrivningar om manligt kodat kön i texten 



16 

 

Tablå 5.4 
5.2 

Tillgång Textförfattarnas ålder, etnicitet och yrkeskarriär 

Tablå 5.5 
5.2 

Tillgång Texthäftets texttyper och textaktiviteter 

Tablå 5.6 
5.3 

Mångfald  Texternas centrala perspektiv 

Tablå 5.7 
5.3 

Mångfald Etniciteter som nämns i texthäftet 

Tablå 5.8 5.4 Design 
Uppgifternas rubrik, inramade textaktiviteter, inbäddade textaktiviteter, vilka texter som 

uppgiften hänvisar till samt antal texter om ämnet som kan inkluderas i uppgiftens ramar 

 

I tablå 5.1 presenteras textens centrala figurer. Denna kategori motiveras med att texternas 

huvudpersoner får ett brett utrymme i texten. Det innebär att kategorin utformas enligt en 

kvantitativ dominans (Linell 2011:358). Eftersom tablå 5.1 visade en tydlig dominans kopplat 

till kön, skapades sedan kategorier (5.2 och 5.3) där beskrivningar kopplade till manligt 

respektive kvinnligt kön redovisas. Det möjliggjordes genom sökningar på orden om ”han, 

honom, man, pojke, hon, henne, flicka, kvinna” i texthäftets digitala version. Kvinnliga och 

manliga pronomen med beskrivningar separerades sedan i olika kategorier. Tablå 5.2 finns 

som bilaga 2 och tablå 5.3 finns som bilaga 3.  

För tillgång undersöks dominerande språk, varianter och diskurser. Eftersom språk är en 

produkt från en skribent och en subjektiv handling var det av intresse att kategorisera och 

kartlägga textförfattarnas bakgrund för att få överblick över olika variabler som påverkar 

skribenternas språk och eventuella tendenser. Variabler som knyter an till textförfattarnas 

bakgrund systematiseras och presenteras i tablå 5.4. De utvalda parametrarna har valts med 

syfte att skapa en djupare förståelse för de variabler som kan ha påverkat författarna bakom 

texterna. Följaktligen klarläggs bakomliggande aspekter som kan påverka vad eleverna ges 

tillgång till i texthäftet, som Janks menar är tillgång till ”dominerande språk, dominerande 

varianter, dominerande diskurser” i skolsituationen (2010:23). Materialets texttyper och 

textaktiviteter kategoriseras i tablå 5.5 för att synliggöra språkets nivå och tillgänglighet, och 

därigenom vilken typ av språk och texter som eleverna ges tillgång till.  

Detta görs för att klarlägga vilka övergripande textaktiviteter som eleverna får tillgång till 

genom texthäftet. Genom att läsa olika texttyper får elever ta del av olika textmönster 

(Strömqvist 2007:88). De textmönster eleverna får ta del av ger eleverna strukturer för den 

egna textproduktionen. Som Nordenfors menar innefattar textaktiviteter språkliga steg och val 

(2017:89). Det gör att en kategorisering av inramade textaktiviteter speglar vilken form av 

textutförande som eleverna tar del av genom delprovet.  
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För mångfald läggs vikten på hur sociala grupper och perspektiv framträder. Därför 

kategoriseras texthäftets representation av etnicitet (genom tablå 5.6) och texthäftets centrala 

perspektiv (i tablå 5.7). Med sociala grupper kan olika variabler såsom kön, sexualitet, 

trosuppfattning med mera beaktas. Etnicitet blev den variabeln som tablån presenterar. Det på 

grund av att etnicitet, utöver beskrivningar om kön (vilket ses i tablå 5.2 och 5.3) var den 

aspekt som framkom tydligast vid närläsningen av texthäftet. Det fanns alltså ett mönster 

rörande etnicitet i texthäftet vilket stärkte kategoriseringens relevans. I tablå 5.7 presenteras 

texthäftets olika diskurser genom texthäftets centrala perspektiv. Perspektiven framkom också 

som ett mönster som kunde urskiljas i texthäftet. Kategoriseringen presenteras i tablå 5.6 och 

5.7. De två kategoriseringarna med varierat innehåll gör också att texthäftet kan analyseras ur 

två olika dimensioner, nämligen utifrån centrala budskap samt representation av etnicitet.  

För kategorisering av mönster i relation till Janks begrepp design läggs vikt på provets 

uppgiftsbeskrivning och ramfaktorer för elevernas egen textproduktion. 

Uppgiftsbeskrivningens innehåll (se bilaga 1) med de tre uppgifterna som eleverna kunde 

välja mellan vid provtillfället, kategoriserades enligt de innehållsmässiga mönster som kunde 

urskiljas. Detta resulterade i kategorierna rubrik, inramade textaktiviteter, inbäddade 

textaktiviteter, vilka texter som uppgiften hänvisar till samt antal texter om ämnet som 

inkluderas inom ramarna för uppgiftsbeskrivningen (tablå 5.8). I kategoriseringen används 

Nordenfors begrepp textaktiviteter för att beskriva vilka handlingar som eleverna uppmanas 

att utföra textuellt. Genom att strukturera vilka textaktiviteter som syns i 

uppgiftsbeskrivningen klarläggs vilka förmågor som provet kräver. Dessa textaktiviteter kan 

också ställas i relation till vilka textaktiviteter eleverna ges tillgång till (tablå 5.5).  

Slutligen formulerades en kategori om vilka texter som hänvisas i uppgiftsbeskrivningen, 

eftersom det är ett gemensamt drag i de tre uppgifterna och kan utgöra ramfaktorer för elevens 

egen textproduktion under provtillfället.  Uppgifterna syftar på olika delar av texthäftet, och 

beroende på vilken uppgift som eleverna väljer behöver de förhålla sig till olika texter i häftet. 

Antalet texter och vilka texter som väljs kan uppfattas som ett ramverk för elevens egen 

textproduktion, vilket Janks anknyter till i sin begreppsapparat för kritisk litteracitet. Därför 

formulerades denna kategori som avslutande del för presentation av data.  

En text består av flera lager och kategorierna avser att tydliggöra de olika 

textdimensionerna. Kategoriseringen syftar också till att visa en av poängerna i Janks 

terminologi, nämligen att den kritiska litteraciteten appliceras och uttrycks genom många 
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olika dimensioner av en text genom att börja med att ställa kritiska frågor och läsa mellan 

raderna.  

5. Resultat och analys av delprov A 

I avsnittet presenteras resultatet av undersökningen av det nationella provet i svenska 3 från 

vårterminen 2015, samt analys utifrån Janks resonemang om kritisk litteracitet. Resultatet 

redovisas dels genom tablåer, dels genom exempel från materialet. Därefter analyseras 

texthäftet i relation till Janks begrepp. Tablåerna presenteras i början av varje avsnitt. Vissa 

tablåer behandlas i flera olika delavsnitt, vilket då uttrycks i den löpande texten.  

5.1 Resultat och analys av dominans i Delprov A 

I avsnittet presenteras resultatet av kategoriseringen utifrån dominans genom tablå 5.1 samt 

5.2 och 5.3 som ses i bilaga 2 och 3. Enligt Janks terminologi innefattas dominans av vilka 

subjektiva val som görs där vissa intressen tjänas och som placerar läsaren. För att urskilja 

dominans och vem som texten centreras kring har textens subjekt undersökts. Det 

kategoriserades för att beskriva faktorer som påverkar avsändarnas subjektiva val och 

därigenom synliggöra maktförhållanden, i linje med Janks beskrivning av begreppet.  

Tablå 5.1 Subjekt/central figur.  

Texter Subjekt/central figur 

Text 1 Charles Perrault, Joël Pommerat 

Text 2 Ingen tydlig expert 

Text 3 Antoine Galland 

Text 4 
Al-Nadîm, Ibn Tanuchis, Mohsin Mahdi, Antoine Galland. Edward Lane, John Payne och Sir Richard  
Burton  

Text 5 Jacob och Wilhelm Grimm fram, Friedrich von Savigny 

Text 6 Jacob och Wilhelm Grimm, Charles Perrault, Ludvig XIV, Colbert 

Text 7 Lars Hallgårds och Margrethe Robsarv 

Text 8 Ingen tydlig expert 

Text 9 Jacob och Wilhelm Grimm, Linda Dégh 

Text 

10 Alf Åberg 

Text 

11 Fredrik Skott 
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Tablå 5.1 organiserar vilka som innehar auktoritet eller befogenhet i texthäftet utifrån 

kategorin ”subjekt/central figur”. Det görs för att urskilja vem texterna struktureras kring, och 

vems intressen som tjänas i texten. I åtta av elva texter gick en central figur att urskilja, där 

text 2, 8 och 10 inte har ett tydligt subjekt eller expert i form av en person. Sjutton av nitton 

centrala figurer i texten är män. Det ligger i linje med Ekvalls resultat om att maktpositionen i 

berättelser i nationella provet för årskurs 3 i lågstadiet kopplas samman med eurocentriskt 

patriarkala föreställningar om manligt och kvinnligt, inklusive egenskaper, aktiviteter och 

språkbruk (2015:160). Berättelsen knyts alltså till männen även om texternas innehåll i sig 

kan handla om kvinnor, vilket exemplifieras i text 5. Text 5 handlar om prinsessan Törnrosa 

men expertisen och därigenom dominansen knyts till författarna bröderna Grimm. Bröderna 

Grimm ses i tablå 5.1 som en återkommande knytpunkt för texterna. Av de presenterade 

subjekten i tablå 5.1 präglas namnen av västerländsk härkomst, förutom i text 4 som 

inbegriper tre namn med arabiskt ursprung. Detta visar på att de centrala figurerna i texten till 

stor del är män, med västerländskt ursprung. Därigenom kan västerländsk dominans tydas 

utifrån texthäftets subjekt.  

Eftersom den manliga dominansen framkommer i tablå 5.1 undersöktes variabeln kön. I 

tablå 5.2 och 5.3 ställs beskrivningar om det kvinnligt kodade könet och manliga kodade 

könet i relation till varandra. Dessa beskrivningar om kön tolkades diskursanalytiskt, vilket 

beskrevs närmare i avsnitt 4.2. Med diskursanalytiskt sätt menas alltså hur makt uttrycks 

genom språk och därigenom olika val av ord beroende på kön. I tablå 5.2 och 5.3 

framkommer olika beskrivningar. Till exempel kopplas kvinnor ihop med menstruation och 

barnafödelse, medan män utifrån tablå 5.3 sammankopplas med fängsling, att känna 

hämndkänslor samt en vilja att döda (se bilaga 2 och 3). I texthäftet finns sju beskrivningar 

om hur kvinnor föder barn, får/har mens, eller är gravida, men inte en enda kvinnlig författare 

nämns i texthäftet (Texthäfte 2015). 

Blödning finns med fem gånger i texthäftet där samtliga tillfällen beskriver kvinnans 

menstruation. Detta eftersom blodet genom menstruation verkar som en kvinnlig symbol för 

mognad eftersom menstruation genom blodet gör henne redo för giftermål. Däremot används 

blod för beskrivande av en manligt kodad person är det genom beskrivningen ”jag kände mig 

uppladdad av kvicksilverströmmar av energi som pulserade genom mitt blod” som är en 

beskrivning av att känna sig uppjagad (Texthäfte 2015:28. Hur blod används som symboler 

för olika handlingar ger implikationer på en manlig dominans i texthäftet. Blodet ur manligt 

perspektiv sammankopplas med upphetsning, medan blod kopplat till kvinnor likställs med att 
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vara redo för samlag och därigenom graviditet. Vidare betyder resultaten med grund i 

tablåerna 5.2 och 5.3 att kvinnor får en position som objekt i relation till männen.  

För en analys av dominans av subjektiva val som placerar läsaren i relation till texten 

presenteras här drag i uppgiftsbeskrivningen. I provets uppgiftsbeskrivning som finns i sin 

helhet i bilaga 1 beskrivs vad eleverna ska genomföra för att ett godkänt delprov (Kursprov 

2015, se bilaga 1). Instruktionen menar ”du med utgångspunkt i en frågeställning ska 

sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser” 

(Kursprov 2015:2). Här uttrycks ett subjektivt val som placerar eleven i relation till texten. 

Eleven uppmanas till vetenskapligt skrivande för att klara av uppgiften. Det motiverar den 

vetenskapliga texttypens dominans i uppgiftsbeskrivningen. Dominansen kan analyseras 

vidare i relation till Hultin & Westmans resultat om förståelse av textgenrers dominans i 

skriftspråkspraktiker. Författarna menar att texttypers dominans beror på lärares tolkningar av 

styrdokumenten. I denna situation bör dock provkonstruktörerna ses som synonym till lärare. 

Därmed kan den vetenskapliga textgenren dominans förstå utifrån provgruppens tolkning av 

styrdokumenten. Styrdokumenten för svenska 3 framhäver som tidigare beskrivet den 

vetenskapliga texttypen. Följaktligen kan ett fortsatt resonemang utifrån Janks resterande 

begrepp resonera kring huruvida denna dominans är problematisk eller ej. I resultatet av 

texthäftets dominans stärks Ekvall tes om att det existerar en monokulturell dominans i 

texthäftet. Det ges inga uppmaningar till kritisk granskning i uppgiftsbeskrivningen (Delprov: 

2015). Om uppmaningar till kritisk granskning inte ges utrymme eller ges dominans, blir 

följaktligen utrymmet för kritisk litteracitet blir marginaliserat.  

5.2 Resultat och analys av tillgång i Delprov A 

I avsnittet presenteras resultatet av kategoriseringen utifrån tillgång genom tablå 5.4 och 5.5. 

Tillgång innefattar hur eleverna ges tillgång till dominerande textformer och vilka språk och 

läsförmågor som ges utrymme (Janks 2010:24). Analys av tillgång behöver klarlägga 

”dominerande språk, dominerande varianter och dominerande diskurser” i materialet. 

Avslutningsvis kan tillgång i relationen till språk och betydelseskapande sättas i relation till 

både samhällelig tillgång till utbildning och tillgång till visst språk. Tablå 5.4 och 5.5 

redovisar data från texthäftet med avsikt att anknyta till begreppet tillgång. Tablå 5.4 

kartlägger författarnas kontext för synliggörande av variabler som påverkar språket och 

varianter i texten. Tablå 5.5 kartlägger texthäftets typer av text samt textaktiviteter form och 
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därmed en parameter i vilket språk som ges tillgång till. Därefter ställs det i relation till Janks 

analysverktyg. 

Tablå 5.4 Textförfattarnas ålder, etnicitet, namn och yrkeskarriär 

Texter 

Ålder (när 

texten 

publicerades) Etnicitet/modersmål Namn Yrke/erfarenhet kopplat till ämnet 

Text 1 70 Svenska 
Margareta 

Sörenson Teater och danskritiker, universitetslärare 

Text 2 73 Tyska(österrikare) 
Bruno  
Bettelheim Psykolog 

Text 3 62 Svenska Carl Rudbeck Friherre, litteraturvetare, kritiker och skribent 

Text 4 73 Svenska Sigrid Kahle 

Journalist, studerat humaniora på Uppsala universitet 

och Harvard, filosofie hedersdoktor på Uppsala 

universitet 

Text 5 53 Svenska Karin Ahlborg Matreporter på Aftonbladet 

Text 6 40 Svenska Urban Jarvid Kolumnist och bibliotekarie 

Text 7 Okänt Okänt 

Bodil Nildin- 
Wall & Jan- 
Inge Wall Okänt 

Text 8 Okänt Svenska 
Jocchum  
Stattin Docent på avdelningen för etnologi, Lunds universitet 

Text 9 56 Svenska 
Bengt af  
Klintberg Professor, etnolog och författare 

Text 10 40 

Svenska med tyska 

och danska 

kopplingar Olav Hammer 
Religionshistoriker och författare, arbetar på syddanska 

universitetet i Odense 

Text 11 Okänt Svenska Anna Lindberg Reporter på Aftonbladet 

 

För att urskilja vilket språk, varianter och diskurser som texthäftet erbjuder kartläggs 

textförfattarnas bakgrund för att kategorisera aspekter som kan ha påverkat deras texter. 

Därigenom urskiljs också eventuell bias. Som framkommit av tablå 5.4 har författarna en hög 

genomsnittsålder, där den yngsta författaren antas vara fyrtio år. De har europeisk härkomst 

med betoning på svensk, där tio författare antas ha svenskt ursprung. Textförfattarna har alla 

utbildning eller yrken som kan sättas i relation till den text som de har skrivit. Sju är 

författare, journalister eller annan form av skribenter och sex har utbildning inom området 

humaniora där deras texter berör området de har utbildning i. Två av textförfattarna är 

skribenter på Aftonbladet vilket kunde tolkas som grund för vissa tendenser då Aftonbladet 

har viss politisk prägel, men dessa artiklar berörs inte av någon politisk intressekonflikt 

eftersom texternas innehåll inte präglas av någon form av politisk diskurs eller politiskt 

ställningstagande. Därigenom framkommer ingen tydlig bias hos texthäftets författare. 
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Sammanfattningsvis ges eleverna tillgång till ett eurocentriskt perspektiv på sagor och sägner 

där samtliga textförfattare som kartlagts har utbildning eller yrkeserfarenhet som på något sätt 

knyter an till ämnet eller formatet de skriver i. 

Tablå 5.5 Texthäftets texttyp och textaktiviteter 

Texter Texttyp Inramande textaktivitet    

Text 1 Artikel Återberättande   

Text 2 Bok Beskrivande   

Text 3 Artikel Förklarande   

Text 4 Artikel Förklarande   

Text 5 Artikel Återgivande   

Text 6 Artikel Återgivande   

Text 7 Bok Beskrivande   

Text 8 Bok Beskrivande   

Text 9 Bok Förklarande   

Text 10 Artikel Förklarande   

Text 11 Artikel Förklarande   

 

När det gäller provets tillgång undersöktes också vilka textformer som angavs i texthäftet 

samt en analys av texthäftets textaktiviteter i tablå 5.5. Det undersöktes för att se vilka 

textformer eleverna får tillgång till vid provtillfället. Texthäftet innehåller utdrag ur böcker 

samt artiklar. De inramade textaktiviteter enligt tablå 5.5 som förekommer i häftet är 

återberättande, beskrivande, och förklarade aktiviteter där den gemensamma funktionen är att 

återge information på något sätt. Texthäftet inbegriper inga vetenskapliga bidrag utan texterna 

konstateras vara populärvetenskapliga artiklar. Detta eftersom texthäftets målgrupp är bredare 

(där eleverna som skriver provet verkar som huvudsaklig målgrupp) texterna saknar 

referenslistor använder sig av sekundärkällor och har begränsat med facktermer (Texthäfte 

2015). Det pekar på att texthäftet består av relativt lättillgängliga texter utan akademisk 

prägel. I relation till detta, ställer bedömningsanvisningarna för elevens egen textproduktion 

andra krav (Lärarinformation, 2015:4). I utförandet av delprov A ska eleverna enligt 

uppgiftsbeskrivningen ”skriva texter av vetenskaplig karaktär ”. Ett skriftspråk med 

vetenskaplig karaktär kännetecknas av en svårare läsbarhetsgrad, och en högre grad av 

formalitet. Därmed krävs tillgång till en annan nivå av språk för att eleverna ska kunna 

fullfölja uppgiften med godkända resultat. Därigenom ställs andra krav rörande språkets 

formalitet på själva elevlösningarna än de texter som finns att tillhandahålla erbjuder. 

Motsvarande resultat finns, med utgångspunkt i texthäftets publikationsformer som står 

utskrivet i högra hörnet överst på förstasidan av varje text i texthäftet (Texthäfte, 2015). 
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Texthäftets textformer består av artiklar och utdrag ur böcker. På så sätt kan det konstateras 

att texthäftet inte innehåller ett PM. Det visar att eleverna ges tillgång till andra textformer än 

vad de sedan ska producera själva. Därigenom konstateras delprovet inte ge eleverna tillgång 

till språk och diskurser som eleverna behöver för att genomföra uppgiften. Det är en 

indikation på att elevernas sammantagna och tidigare undervisning i vetenskapligt skrivande 

påverkar hur de genomför provets skrivuppgift.  

Utslaget kan ha ett flertal orsaker. En anledning kan vara brist på tillgång som redogjorts 

ovan. En annan anledning kan vara att provet mäter resultat av kunskap, i stället för att ge 

eleverna kunskap. Den hypotesen stärks genom uppgiftsinstruktionen för provet, som är en 

uppmaning att producera en text som knyter an till elevens tidigare kunskaper i svenskämnet. 

Tillgången i texthäftet som presenterats ovan, kan i relation till begreppet dominans utvidga 

diskussionen. Genom att ge eleverna tillgång till dessa textformer i texthäftet kan formerna 

bibehålla sin dominans om materialet inte inkluderar en större mångfald av exempelvis 

textformer. Det skulle indikera att den språkliga nivå och de textformer som finns i texthäftet 

kommer reproduceras i någon form genom elevens egen textproduktion. Detta, trots att 

uppgiftsbeskrivningen uppmanar eleverna att skriva utifrån en annan textform och genom en 

annan typ av språk under provtillfället.  

5.3 Resultat och analys av mångfald i Delprov A 

I delavsnittet presenteras resultatet av kategoriseringen utifrån mångfald i tablå 5.6 och 5.7. I 

Janks beskrivning av mångfald uttrycks mångfald som ett verktyg för förändring av 

läsupplevelsen genom att ges tillgång till nya diskurser och fler perspektiv. Här inkluderas 

också mångfalden av sociala identiteter. För att analysera delprovets mångfald presenteras två 

innehållsmässiga aspekter i tablå 5.6 och 5.7. I tablå 5.6 redovisas vilka centrala perspektiv 

som finns representerade i texthäftet och i tablå 5.7 redovisas vilka etniciteter som finns i 

texterna. Mångfalden beskrivs också i relation till delprovets uppgiftsbeskrivning som 

innehåller tre olika skrivalternativ. 
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Tablå 5.6 Texternas huvudsakliga diskurs. Här redovisas de centrala infallsvinklarna på texterna 

Texter 

Huvudsaklig  
diskurs/huvudsakligt perspektiv 

på sagor och sägner 

Text 1 Historisk förändring i syn på sagor 

Text 2 Psykologiskt perspektiv på sagor 

Text 3 Historisk förändring i syn på sagor 

Text 4 Historisk förändring i syn på sagor 

Text 5 Historisk förändring i syn på sagor 

Text 6 Historisk förändring i syn på sagor 

Text 7 Gammal folktro 

Text 8 Gammal folktro 

Text 9 Modern folktro 

Text 10 Modern folktro 

Text 11 Modern folktro 
 

 

Tablå 5.7 Etniciteter som nämns i text. I denna tablå redovisas vilka nationaliteter som benämns i texterna. 

Texter Etnicitet 

Text 1 Europa, svensk 

Text 2 Ämnet berörs ej 

Text 3 
Europa, arabisk, orienten, Abbasidriket, persiska, indiska, grekiska, Irak, perser, Egypten, Syrien, 

fransk, tysk 

Text 4 Europa, arabisk, orienten, svenska,  

Text 5 Grekland, Persien, Europa, Egypten, Kina, Tyskland, Nazityskland, Storbritannien, brittisk 

Text 6 Tysk, fransk, italiensk 

Text 7 Ämnet berörs ej 

Text 8 Norden, 

Text 9 Österrike, svensk, Norge, kinesisk, Europa, Nordamerika, 

Text 10 England, Westbury, brittisk 

Text 11 Svensk 

 

I tablå 5.7 presenteras de etniciteter som finns i texthäftet. Här kan det konstateras finnas en 

bredd av sociala identiteter i form av etnicitet. Etniciteterna har framför allt geografisk 

koppling till Europa och Västasien, även om såväl Ostasien genom Kina samt Nordamerika 

finns med. Däremot råder som behandlat i avsnitt 5.1, en manlig, västerländsk dominans.  

Det finns en stor mångfald i etnicitet, men de presenteras på olika sätt i texthäftet vilket 

exemplifieras i text 4. I text 4 ”Historien om tusen och en natt” visar en formulering hur den 
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västerländska dominansen framkommer: ”Tusen och en natt skulle knappast ha tillhört 

världslitteraturen om sagorna inte hade upptäckts i Europa” (Texthäfte 2015:14). Texthäftet 

visar alltså på en bred representation av människor, men det finns exempel där de sociala 

identiteterna beskrivs på olika sätt beroende av etnisk härkomst. I tablå 5.7 presenteras i 

stället texthäftet centrala perspektiv. Där visas fyra olika diskurser som finnas i texthäftets 

elva texter. Det finns skildringar rörande historisk förändring i syn på sagor, gammal folktro, 

modern folktro och ett psykologiskt perspektiv på sagor. Denna information bör presenteras 

men några slutsatser av detta kunde inte dras. Det bör presenteras eftersom det visar på att 

texthäftet innehåller flera diskurser, men däremot kan det inte konstateras huruvida dessa 

diskurser inkluderar olika sociala identiteter.  

Som ett sista bidrag i analys av delprov As mångfald används provets uppgiftsbeskrivning 

som finns i Bilaga 1. Vid provtillfället ges eleverna möjlighet att välja mellan 3 olika 

uppgifter (Delprov A, 2015:2–3). Uppgift 1 som kretsar kring Törnrosa är en gammal saga 

med västerländskt perspektiv och västerländska manliga författare med en kvinnlig 

huvudkaraktär. Uppgift 2 har en mer modern prägel på folktro och inkluderar en sägen vilket 

leder till en annan diskurs. Uppgift 3 fokuserar på Tusen och en natt som är en globalt befäst 

saga vilket belyser det globala perspektivet på sagor och sägner och inkluderar en större 

mångfald ur ett etnicitetsperspektiv. Uppgifterna lyfter alltså tre olika perspektiv på texthäftet 

och anknyter till olika sociala identiteter genom manligt och kvinnligt, varierande tids och 

rumsperspektiv samt lyfter olika typer av etniciteter. 

Sammanfattningsvis konstateras texthäftet och uppgiftsbeskrivningen ha mångfald i 

perspektiv och skildringar. Texthäftet innefattar såväl kvinnor som män samt berättelser från 

nutid och dåtid och ett bredare urval av människor inkluderas genom berättelser om olika 

etniska folkgrupper. Det syns i bredare bemärkelse genom att flera etniciteter lyfts fram i 

texterna vilket återgavs i tablå 5.6. Däremot finns det en tydlig eurocentrisk dominans i 

mångfalden, där det genom exemplet från texten ”Historien om tusen och en natt” visar på att 

den europeiska ingångspunkten framställs som mer framgångsrik och överordnad en annan 

etnicitet.  

5.4 Resultat och analys av design i Delprov A  

Delavsnittet presenterar resultatet av kategoriseringen utifrån design i tablå 5.8. För 

tillämpande av Janks begrepp design menas förutsättningarna för att kunna producera text 
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utifrån det textmaterial man fått kunskap från. För delprov A betyder detta vilka 

förutsättningar som ges till eleverna utifrån uppgiftsbeskrivningen. I termen design är 

poängteras förmågan att skapa nya betydelser av en text genom transformering och 

återuppbyggnad samt att genom textproduktion få ökad förståelse om texters konstruktion, 

perspektiv på text och sin egen relation till texten. För att sedan analysera  

uppgiftsbeskrivningens i relation till design har den strukturerats utifrån kategorierna rubrik, 

inramade textaktiviteter, inbäddade textaktiviteter, vilka texter som uppgiften hänvisar till 

samt antal texter om ämnet som inkluderas i uppgiftens ramar. Denna information presenteras 

i tablå 5.8. Här kopplas Nordenfors begrepp textaktiviteter in. 

 

Tablå 5.8 Uppgifternas rubrik, inramade textaktiviteter, inbäddade textaktiviteter, vilka texter som uppgiften 

hänvisar till samt antal texter om ämnet som inkluderas i uppgiftens ramar.  

Uppgifter  Rubrik 
Inramande  
textaktivitet 

Inbäddade 

textaktiviteter 
Texterna i texthäftet 

som det hänvisas till 
Antal texter om ämnet som 

inkluderas i detta 

Uppgift 1 Törnrosa lever Förklaring 
Presentera, beskriv, 

dra slutsatser Minst 2 texter 4 behandlar Törnrosa 

Uppgift 2 
Gammal folktro 

och ny Förklaring 
Presentera, beskriv, 

jämför Minst 2 texter 

Hänvisar till text 9 i 

uppgiftsbeskrivningen, 

kan i praktiken inkludera 

samtliga texter  
då temat folktro ingår i samtliga 

texter 

Uppgift 3 Sagor på export Förklaring 

Presentera, 

beskriv, dra 

slutsatser Minst 2 texter 5 behandlar tusen och en natt 

 

I design är det av vikt att eleverna kan omskapa texten utifrån nya förutsättningar och mönster 

och därigenom placera sig i relation till texten (Janks 2010:25). Alltså att kunskap konverteras 

och omskapas genom olika textaktiviteter, och inte genom modellering där eleven läser en 

artikel för att sedan skriva en egen artikel. I tablå 5.8 presenteras vilka textaktiviteter som 

uppgiftsbeskrivningen uppmanar eleverna att genomföra. Dessa är enligt 

uppgiftsinstruktionen förklarande, presenterande, beskrivande, jämförande och 

ställningstagande textaktiviteter. Eleverna får olika stor mångfald beroende på vilken 

skrivuppgift de väljer. I tablå 5.8 behandlas också antalet texter som inkluderas i 

uppgiftsbeskrivningen. Samtliga uppgifters tema inkluderar fyra texter och om eleven väljer 

att skriva delprov A utifrån uppgift 2 går det att inkludera samtliga texter från texthäftet 
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utifrån uppgiftsbeskrivningen. Det betyder att eleverna får tillgång till många texter och 

därigenom ett flertal perspektiv när de ska skapa sin egen text. Däremot varierar det beroende 

på vilken uppgift som eleverna väljer. Om eleven väljer uppgift 1 begränsas antalet relevanta 

texter till 4 exempelvis vilket ses i tablå 5.8. Textbegränsningen beroende på val av uppgift 

gör att mångfalden i designen varierar beroende på vilken text eleven väljer att genomföra. 

För att kunna omskapa texten krävs alltså att eleven får konvertera kunskapen utifrån 

texthäftet och uppgiftsbeskrivningen, efter nya mönster. Textmönster inbegriper en rad olika 

aspekter, och av vikt är hur provet lyfter och uppmanar till användning av nya mönster. 

Eftersom det är centralt enligt design att eleverna omskapar texten utifrån sammanhanget kan 

en aspekt för att omskapa kunskapen vara att skriva i en annan form av genre. Uppmaningen 

till eleverna finns i uppgiftsbeskrivningen för delprov A i svenska 3. Eleverna har läst 

populärvetenskapliga artiklar och kortare texter, men formatet de ska omskapa sin kunskap är 

i genren PM. Genom att uppgiftsbeskrivningen uppmanar eleverna till att skriva enligt en 

annan genre än texterna i texthäftet, ges möjlighet till design.  

I uppgiftsbeskrivningen ges ramarna för hur eleverna får genomföra uppgiften. Eleverna 

behöver följa instruktionen och genomföra textaktiviteterna för att uppnå godkänt. Det 

poängteras att de ska producera sin text efter en viss typ av struktur, språkligt innehåll och 

antal ord. Det är alltså inte fritt att göra som man vill med informationen från texthäftet, utan 

texten ska följa en viss struktur. Ur flera perspektiv tycks begränsningen vara förståelig, 

godtagbar och i linje med kunskapskraven och centralt innehåll från svenska 3 men enligt 

mångfald gör de begränsade ramarna till skrivande utifrån en genre att mycket annat utesluts. 

Uppgiftsbeskrivningen inbegriper uppmaningar om att eleverna ska skapa en annan typ av 

text än de som de läst. De har läst artiklar och kortare skönlitteratur men ska sedan skapa en 

text i en annan genre, nämligen ett PM. Genom bytet av textgenre sker ett skifte i inramade 

textaktiviteter.  

Skifte i textaktivitet kan utifrån tillgång ses som problematiskt eftersom texthäftet och den 

uppgift som eleverna ska genomföra är av olika slag och inbegriper olika typer av språk. 

Textaktiviteternas skifte kan utifrån design ses som positivt. Det är positivt med utgångspunkt 

i design eftersom det ger eleverna möjligheten att omskapa den kunskap de tagit till sig 

genom texthäftet. Omskapandet av kunskapen kräver i sig kompetens och förmåga att 

behärska ett akademiskt språk. Att elevernas egen textproduktion sker i form av ett PM ligger 

i linje med Palmérs resultat om att samtlig textproduktion i svenska 3 kännetecknas av den 

vetenskapliga texttypen. I texthäftets elva texter blir det utifrån design av intresse att 
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tydliggöra uppgiftsbeskrivningens relation till texthäftet och vilka förutsättningar eleverna ges 

för att kunna omskapa kunskaperna som de ges tillgång till. För att eleverna ska kunna 

genomföra uppgiften behöver eleven genomföra ett urval av Nordenfors textaktiviteter 

(Nordenfors 2017:89). De textaktiviteterna som krävs är förklarande, presenterande, 

beskrivande, jämförande och ställningstagande textaktiviteter. 

Dessa textaktiviteter blir elevernas verktyg när de ska producera sin egen text i delprov A i 

det nationella provet för svenska 3 från vårterminen 2015. Hur kan dessa textaktiviteter 

användas för att förhålla sig kritiskt till texthäftet? Verktyg för kritiskt omskapande av text 

finns inte i uppgiftsbeskrivningen. Inte heller finns det i bedömningsanvisningarna för delprov 

A. Av de textaktiviteter som förekommer är det genom de jämförande och ställningstagande 

textaktiviteterna som eleven kan positionera sig kritiskt till texten, eftersom de 

textaktiviteterna ger utrymme för egna åsikter och ifrågasättanden. Men eftersom det kritiska 

förhållningssättet inte förekommer i uppgiftsbeskrivningen kan det inte förväntas att det 

genomförs i elevernas texter i delprov A. Det är i linje med Blomqvists resultat (2020:16–33) 

som menar att om elevtexterna ska förväntas innefatta ett kritiskt förhållningssätt till texthäftet 

behöver det stå med i uppgiftsbeskrivningen. Uppgifterna kräver ett ställningstagande och 

värderande av källorna i relation till varandra, men de kräver inte kritiskt ställningstagande till 

själva innehållet. De verktyg som ges för omskapande av kunskap inbegriper ett flertal olika 

textaktiviteter vilket uppfattas som en mångfald för rekonstruerande av kunskap. I och med 

den tydliga uppgiftsinstruktionen i imperativ finns makten hos provkonstruktörerna vilket i 

sig visar att det finns tydliga ramar för hur omskapandet ska ske, att tillgången kräver 

förkunskaper, men att eleverna ges en mångfald av verktyg i skapandet av texten.  

Detta ligger i linje med Westman och Hultins resonemang att det vetenskapliga skrivandet 

genererar en minskad mångfald och ett begränsat utrymme för kritisk litteracitet. I stället blir 

omskapandet i växlingen mellan olika genrer av intresse. Den vetenskapliga skrivgenren kan, 

som tidigare forskning presenterat, bidra till att elevers egna åsikter får minskat utrymme, och 

därigenom också minskat utrymme för kritisk litteracitet. Skiftet av textgenre i texthäftet och 

uppgiftsbeskrivningen stärker också Westman och Hallessons resonemang. Det behövs 

kunskaper om alla skrivsammanhang för att kunna genomföra skrivsituationer i det nationella 

provet. Det kan sättas i relation till den vetenskapliga textgenrens dominans i 

uppgiftsbeskrivningen. Vetenskapligt skrivande behöver inte vara problematiskt för 

omskapande av elevers kunskap, när det finns mångfald i texthäftet genom tillgång till andra 

typer av språk och resurser. Även om visst innehåll uttrycker dominans i materialet för det 
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nationella provet för svenska 3 behöver det inte vara uteslutande problematiskt för design, om 

det ges tillgång till mångfald av diskurser, språk och innehåll. Den kritiska granskningen får 

minskat utrymme eftersom förmågan inte efterfrågas explicit i provuppgiften. Däremot kan 

det vara av intresse att diskutera huruvida den faktabaserade skrivgenren begränsar kritisk 

litteracitet, eller om det snarare är uppgiftsinstruktionen i provet som inte framhäver det. 

6. Diskussion  

Med förankringen i styrdokumenten för svenska 3 där behovet och strävan av elever som 

kritiska läsare var utgångspunkten för arbetet analyserades det nationella provet från 

vårterminen 2015 utifrån i Janks terminologi om kritisk litteracitet. Syftet var att synliggöra 

bakomliggande strukturer rörande dominans, tillgång, mångfald och design i texthäftet och 

uppgiftsbeskrivningen för delprov A från vårterminen 2015. Vidare avsågs att undersöka 

vilka didaktiska implikationer som analysen kan ge. Genom den kvalitativa innehållsanalysen 

kategoriserades mönster i materialet i tablåer där variabler ur materialet kopplat till Janks 

kunde urskiljas.  

Studien visar att delprov A i svenska 3 inte tillhandahåller det språk som krävs enligt 

tillgång för att kunna genomföra provet med gott resultat, och att det kritiska 

förhållningssättet till provets innehåll riskerar att bli marginaliserat. Risken för 

marginalisering beror på att texterna i texthäftet innehåller en lägre språklig nivå än vad 

eleverna förväntas genomföra i form av ett PM samt att texthäftet brister i tillgång av 

textgenrer. Studien pekar också på att provet präglas av en vetenskaplig texttyps dominans, 

men att det inte motsvaras i tillgången i texthäftet vilket försvårar elevernas möjlighet till 

design. Texterna i texthäftet består generellt av populärvetenskapliga artiklar utifrån 

provtemat men eleverna ges inte tillgång till exempelvis ett PM:s struktur såväl som metatext, 

sambandssignaler eller den akademiska språkdräkten som ett akademiskt språk kännetecknas 

av (Texthäfte 2015). Detta kan leda till att ojämlikheten blir stor och provets utfall beror i hög 

grad på vilken svenskundervisning eleven fått snarare än tillgång i den faktiska 

provsituationen. Något undersökningens resultat visar är att den kritiska litteraciteten inte 

prioriteras. Därmed underställs kritisk granskning och kritiskt tänkande andra förmågor inom 

svenskämnet.  

Delprovet i svenska 3 präglas av ett manligt västerländskt perspektiv, men har mångfald 

genom exempelvis en bred representation av såväl kön som etnicitet. Perspektiven syns 
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genom exempelvis att männen är utpräglade subjekt, står i texternas centrum genom roller 

som författare eller experter samt att kvinnorna i flera texter tillskrivs i sexualiserade och 

förminskade attribut. Textskribenternas intressen behöver inte nödvändigtvis präglas av ett 

manligt västerländskt perspektiv, utan snarare återger författarna möjligtvis diskursen om 

sagor utifrån den tid som sagorna skrevs i. Den vetenskapliga texttypen innehar dominans 

genom uppgiftsbeskrivningen, samtidigt ges inte tillgång till denna texttyp genom texthäftet. 

Trots ett manligt eurocentriskt perspektiv bjuder texthäftet och uppgiftsbeskrivningen in 

till en större form av variation. Variationen syns i exempelvis uppgiftsbeskrivningen som 

erbjuder valmöjlighet mellan tre olika skrivuppgifter som är förankrade i texthäftets innehåll, 

där tematiken erbjuder olika ingångsperspektiv, vilket exempelvis syns genom mångfalden av 

diskurser i texthäftet. Däremot är en viktig fråga att ställa sig rörande mångfald är vad är för 

lite och vad är för mycket? Att mäta mångfald i explicita termer kan vara svårt, men det kan 

ändå konstateras att det finns en solid representation i texthäftet där olika sociala grupper och 

perspektiv på text får träda fram. För möjliggörande av tillgång krävs att eleverna får del av 

det språk och den form de ska producera i för att skapa en mer kvalitativ skriftspråkspraktik. 

Texturval är en central aspekt i det nationella provets texthäfte, där makten primärt ligger hos 

provkonstruktörerna. Kan man kräva att provkonstruktörerna tar hänsyn till dessa aspekter 

eller går andra aspekter före när man gör prioriteringar och avvägningar i ett texturval? Om 

eleverna ges texter där vissa grupper porträtteras på x sätt och samtidigt inte ges verktyg för 

ifrågasättande eller någon form av källkritisk textkritisk funktion, kan man inte förvänta sig 

kritisk läsning. Kombinerandet av olika genretexter samt instruktionens beskrivning av de 

textaktiviteter som ingår för ett godkänt resultat på provet pekar på att kritisk granskning 

inkluderas som didaktiskt mål i provet. Däremot begränsar uppgiftsbeskrivningen elevernas 

möjlighet att inta ett kritiskt förhållningssätt till själva texterna i texthäftet. 

Att den kritiska litteraciteten inte lyfts fram i provet kan få större betydelser. För att elever 

ska bli duktiga kritiska granskare krävs beskrivningar i skrivuppgifter, prov med mera. För att 

eleverna ska genomföra uppgifter krävs det också i beskrivningen av uppgifter kopplat till 

undervisningen. Därmed räcker inte skrivningarna i styrdokumenten för att elever faktiskt ska 

utveckla förmåga till kritisk litteracitet. Varför är utveckling av elevers förmåga till kritisk 

litteracitet viktigt? Ur större demokratiska syften är inkludering och granskande av text av 

vikt. Inkludering och granskande av text är fundamentala funktioner som demokratiska 

samhällsmedborgare bör ha förmågan till i all information vi möter i vår vardag. Om vi inte 

har förmåga att se språkliga strukturer kommer vi inte heller i längden kunna se när de 
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påverkar oss, vilket i längden bidrar till en bristande källkritisk förmåga. En bristande 

förmåga går emot den strävan av demokratiska och jämlika värderingar som finns förankrat i 

Skolverkets styrdokument om värdegrund (2011b).  

Studien bör ses utifrån begränsningar genom dess avgränsning i materialet. Resultaten kan 

sammankopplas med det enskilda provet som undersöktes, däremot krävs det ett större 

material för att kunna dra valida slutsatser om det nationella provet i svenska för 

gymnasieskolan som helhet. I viss grad kan dock resultatet av studien visa på bredare 

didaktiska implikationer, eftersom provet är väl förankrat i gymnasieskolans svenskämne och 

i viss grad uppfattas vara normerande för den övriga undervisningen i kursen. Studien bör 

trots sina begränsningar kunna ge didaktiska lärdomar.  

Avslutningsvis behöver det nationella provet i svenska 3  premiera den kritiska 

litteraciteten i större utsträckning än vad som görs idag. Det kan göras genom uppmaningar i 

provets uppgiftsbeskrivning, såväl som att ge tillgång till olika typer av text men också genom 

att lägga fokus på kritisk granskning av text. För att behärska kritisk litteracitet behöver 

eleverna ges medvetenhet om de subjektiva val som styr texten samt ge förutsättningar att 

analysera relationerna i sin egen textproduktion. Den kritiska litteraciteten kräver ett större 

fokus på analys, diskussion och förståelse av dominans, tillgång, mångfald och design även i 

de texter som de ges. För att elever ska bli kritiska läsare krävs tillfällen att granska och 

analysera i alla texter de möter, även de texter som lärare anser legitima som underlag i 

undervisningen.  

7. Avslutning 

Denna uppsats kan ses som ett bidrag i undersökande av kritisk litteracitet i de nationella 

proven i svenska för gymnasieskolan, tillsammans med Blomqvists studentuppsats som 

undersökte nationella provet i svenska 1. Det finns ett stort forskningsfält som ännu inte har 

undersökts. För vidare forskning skulle kvantitativa studier av tillgång i det nationella provet i 

svenska 3 vara av intresse. Det finns betydelse att systematiskt undersöka huruvida tillgången 

finns i det nationella provet vilket också skulle bidra till en bredare diskussion om vilken 

funktion det nationella provet i svenska fyller, om det enbart är bedömande eller om provet 

har ett implicit lärande.  

Fastän vissa problematiska aspekter finns i det nationella provets texthäfte framför allt 

rörande representation och dominerande diskurser bör dess plattform för utjämnande kunskap 
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samt bidrag till elevers textskapande ses som ett positivt bidrag utifrån kritiskt litteracitet. 

Som en ytterligare dimension skulle vidare forskning kunna fördjupas inom beröringspunkter 

såsom texturval och dominanser utifrån ett intersektionellt perspektiv för skapande av en 

ytterligare förståelse om de diskurser som präglar texthäftet och i sin tur texterna i vårt 

samhälle.  
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Bilaga 2. Tablå 5.2 Beskrivningar kopplat till kvinnligt kodat kön i texthäftet  1 

Texter Beskrivningar kopplat till kvinnligt kodat kön i texthäftet  

Text 1 Den lilla rödhättan, flickor med dådkraft, blod i flickans sko 

Text 2 

Måste kämpa modigt, kommit i puberteten, när flickan kommer in i ungdomen börjar hon 

utforska de hittills otillgängliga områdena i livet, som representeras av den undangömda 

kammare där den gamla gumman sitter och spinner, i drömmen representerar sådana trappor 

sexuella erfarenheter, hittar hon en liten dörr, när hon vrider om nyckeln ”springer dörren upp” 

och hon stiger in i en liten kammare, där en gammal gumma sitter och spinner, kvinnliga 

könsorgan,  
att vrida om en nyckel i låset symboliserar ofta samlag, när flickan ser den gamla kvinnan spinna, den 

sexuella innebörden i sländan, men så snart flickan rör vid den sticker hon sig i fingret och faller i sömn,  

hon inte är känslomässigt rustad för den, överväldigad av erfarenheten att plötsligt börja blöda faller 

prinsessan i en lång sömn, skyddad mot alla friare, när hon kommer i puberteten och senare i det första 

samlaget,  kvinnas (féns) förbannelse som orsakar blödningen, gammal kvinna, alla kvinnor som... är 

opålitliga och därför måste straffas, kvinnohat, flickans ödesdigra blödning,  en flickas blödning 

Text 3 

Undersköna beslöjade kvinnor, kvinna som älskar honom, älskarinna. så arg att hon kastrerar sin älskare, 

hon genom sitt blodiga dåd tar hämnd på sitt köns vägnar, för tusentals och åter tusentals oförrätter som 

kvinnor vanligen måste utstå under alla dessa tusen nätter, de misshandlas, skändas, köps och säljs, kvinnor 

är oftast föga mer än en utbytbar handelsvara som män kan förfoga över hur de vill och utan att fråga någon 

om lov, flickan god hälsa,  

Text 4 Utan beskrivningar 

Text 5 
Våldtar den sovande prinsessan, hon blir gravid, föder och ammar sitt barn, är med barn, stack 

sig på en slända       

Text 6 

Hon blivit utan kniv vid dukningen till banketten, kärleksgudinnan Venus, förälskar hon sig, gifta sig råkar 

hon få in en linfiber under nageln och faller i djup sömn som ingen kan väcka henne ur, hon blir gravid, föder 

ammar sitt barn, en öm kärlek spirar men glädjen delas inte av kungens fru, 
 slakta Talias barn i syfte att drottningen blir kastad på det bål,  
eftersom hon inte kan få lika fina (specialtillverkade) bestick som de andra känner hon sig förolämpad, hon 

förbannar prinsessan med döden genom sticket av en slända, hon därefter kommer att väckas av en prins, på 

sin 15-årsdag träffar prinsessan en gammal gumma som sitter och spinner, just eftersom hon hållits lyckligt 

ovetande om sländor i hela sitt liv blir hon nyfiken, sticker sig och somnar omedelbart, hon inte ska känna 

sig ensam när hon vaknar låter den goda fén söva ner hela slottet och en kvart senare har en väldig skog 

vuxit upp omkring det, hon låter dock kungen och drottningen lämna platsen för, hon vaknar, ser ömt på 

honom, vidare berättas om prinsessans problem med sin svärmor som är jättinna, hon intrigerar därför för att 

få äta parets båda barn,  
står även efter den unga drottningens liv men faller till slut för eget grepp, när hon stuckit sig söver 

feerna ner hovet, prinsessan verkar dock inte hinna sova mer än en natt, förrän feerna hämtar 

prinsen, besegrar den onda fén som förvandlat sig till en drake och slutligen låter prinsessan vakna 

av prinsens kyss, att flickors väg till lycka präglas av tålamod och förtröstan,  
Törnrosa visar sannerligen tålamod; under hela berättelsen som spänner över omkring  
år begår hon bara en aktiv handling, av nyfikenhet, som bestraffas hårt 
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Text 7 

En trollkunnig person kunde således om hon kom över något,  
förlorade hon mjölk och smörlyckan hade hon försummat att värna om sina kreatur, hon genom sin 

beröring skulle ha förorsakat förlusten av djuret, hon frikändes då det visade sig att hon vid tiden för 

besöket hade haft en egen ko inhyst i fästallet, det var denna hon hade varit och sett till, Margrethe 

Robsarve beskylldes för trolldom och lövjeri, hon skulle ha lagt in en klut med hår och löss från 

boskap i hans fähus, Margrethe hade också blivit iakttagen vid ett annat tillfälle när hon bitit en rå  

strömming över ryggen och sedan kastat den på marken i utkanten av socknen, hon förklarade att det 

var ett medel mot frossan och att det också hade hjälpt henne vid tillfället i fråga, rådet härom hade 

hon fått av en kvinna på Bockes,  

 rätten ansåg förmodligen inte att Margrethe var orsak till att Lars Hallgårds boskap dött, hon dömdes 

enbart till en penningbot, vilken skulle tillfalla kyrkan, samt till att stå uppenbar skrift att inför Gud och 

församlingen bekänna sin synd och be om nåd och tillgift, det hände säkerligen att såväl män som kvinnor 

följde de i traditionen föreskrivna rithandlingarna, kvinnorna hade i det gamla bondesamhället till uppgift 

att sköta kor och ladugård och värna om bonyttan, men de skulle helst inte komma i närheten av hästar och 

stall 

Text 8 Utan beskrivning 

Text 9 Utan beskrivning 

Text 10 Utan beskrivning 

Text 11 
Kvinna som körde sin bil så pass vingligt i Linköping att hon stoppades av polis misstänkt för rattfylla, 

det visade sig att kvinnan inte hade alkohol i blodet utan skrock. 
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Bilaga 3. Tablå 5.3 Beskrivningar kopplat till manligt kodat kön i texterna 

Texter Beskrivningar kopplat till manligt kodat kön i texterna 

Text 1 Lektor, den franska teatermannen, mörk överrock och utan vargmask 

Text 2 

Räddar sig med sin snarfyndighet, han kan allt han vill, suttit fängslad, börjar ruva över en 

förfärlig hämnd, väldigt lycklig när han blir benådad, hans tankar som går från belöning till 

straff för dem som ställt till det, hotar att döda honom, göra honom 

Text 3 

Han grips av ruelse och vill överge sin älskarinna, föder i honom ett hat,  
äktar dem men endast för en enda natt, avrätta dem, när kungens visir, minister, hans kvinnohat, 

även nästa natt överlistas han, död, bota honom från hans kvinnohat, en lärd och en 

Text 4 

Shahriyar bara kallas Kungen dock saknas i hans referat de två första leden med anledningen 

till kungens mordlust på hela kvinnosläktet, han hade folk,  
som berättade historier för honom och fick honom att skratta, inte för nöjes skull utan för att hålla h 

Text 5 Utan beskrivning 

Text 6 

Gav han ut den lilla samlingen Gåsmors sagor, 
 inspirationen fann han i sagor han hört som barn och hos författare som Basile, 
 en saga som inte berättades bland folket kom han att stöpa om helt, vad han egentligen skrev, 

prinsen visar visserligen tapperhet 

Text 7 
Från boskap i hans fähus, och hon skulle under palmsöndagen ha gått mot solen på hans åker, förnekade 

att hans djur skulle ha fått löss, mannens och gårdens stolthet, manfolket var i kyrkan,  

Text 8 

Då gick han ner, och där satt en liten tomte vid kvarnkalln och spelte fiol, och det gjorde han utmärkt  

och omöjligt var det att få honom därifrån, an fördärvade en kvarn en tomasnatt, för att han inte 

skulle skada, få honom därifrån, vattenmannennäcken 

Text 9 Han hittades drunknad 

Text 10 

Han sedermera fick klart för sig att cirklarna var fabricerade, stod han fast vid sitt utlåtande, 

att acceptera skeptikernas version skulle ha varit alltför bittert,  
han och andra självutnämnda experter hade investerat en yrkeskarriär i cirklar 

Text 11 
Han ta fasta på just brunnslock genom att samla in människors berättelser om deras 

förhållanden till dem 


