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Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att undersöka vilka särskiljande teman och ämneskonceptioner som 

innefattar Finlands motsvarighet till svenskämnet; Modersmål och litteratur, svenska som modersmål för 

gymnasiet ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. För att på bästa sätt uppnå studiens syfte har en 

diskursanalytisk metod tillämpats där kursplanen för Modersmål och litteratur i Finlands läroplan 

Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 varit studieobjekt. Utifrån de tre urskiljda teman eller 

nyckelbegreppen Litteratur och analytiskt tänkande, Språk och Retorik och kommunikation har det 

vidare i den ämneskonceptionella analysen av kursplanen kunnat utläsas att samtliga tre 

svenskämneskonceptioner; svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne tas i uttryck. I och med detta är kursplanen svåridentifierad, 

men med ett visst övertag av svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne i interaktion med svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Resultatet utifrån analysen har vidare i diskussionen ställts i 

jämförelse med tidigare forskning, som fokuserat på analyser av kursplanen i svenskämnet i 

Sverige. I diskussionen har slutsatsen dragits att skillnaden mellan de svenska och finska 

kursplanerna för svenskämnet inte är särskilt stor. Detta har fastslagits eftersom tidigare 

forskning av den svenska kursplanen har påvisat att svenskämnet även där är ett ämne där 

samtliga tre ämneskonceptioner yttras till relativt lika stor del. Dock har svenska som färdighetsämne 

kommit att betonas eftersom samtliga avhandlingar påvisar det faktum att svenskämnet till största 

del är ett ämne som handlar om språket. 
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Bakgrund 

Sverige och Finland i PISA 2012  

Ett omdebatterat ämne i dagens svenska samhälle är skolan och dess form, resurser och status. 

Vad som har varit ett hett diskussionsämne både inför riksdagsvalet 2014 och i folkmun är 

Sveriges resultat i den senaste PISA1 undersökningen, driven av OECD2, som senast gick av 

stapeln år 2012. PISA undersökningen är OECD-ländernas gemensamma internationella studie 

som producerar information om utbildningens nivå och resultat samt om inlärning som sker 

utanför skolan i en internationell referensram. Totalt har 70 länder och ekonomier deltagit och 

senast, år 2012, deltog cirka 510 000 studerande från 65 länder eller ekonomier i världen varav 34 

var OECD-länder. I undersökningen sätts 15-åriga elever på prov vart tredje år sedan år 2000 

inom de tre områdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap.3 I den senaste 

undersökningen visade det sig att eleverna i Sverige hamnade under genomsnittet för OECD 

inom samtliga områden. Enligt rapporter har Sverige tappat placeringar internationellt från 22:a 

plats år 2009 till 28:e plats år 2012 och resultaten har försämrats totalt sett.4 För första gången 

presterade svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och 

naturvetenskap.5 Vad gäller PISAs prov i läsförståelse används begreppet reading literacy på 

engelska vars innebörd är bredare i PISA än endast läsförmåga och avser att ”mäta elevers 

förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna 

mål, uteveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.” I Skolverkets PISA 

rapport från 2013 ”beskrivs elevernas resultat på fem olika läsnivåer” där elever som endast kan 

klara av enkla läsuppgifter tillskrivs nivå 1 och de elever som klarar av ytterst komplicerade 

läsuppgifter placeras i nivå 5.6 

Sverige är ett land som ofta ställs i jämförelse med sitt grannland i öst – Finland.7 Trots den 

geografiska och kulturella närheten mellan länderna ser utbildningssystemen i högsta grad olika 

ut, till exempel vad gäller betygssättning och elevdisciplin. Likaså har man under senare år kunnat 

se en markant skillnad resultatmässigt mellan svenska och finska skolelever berörande bland 

                                                 

 
1 Programme for International Student Assessment 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
3  Skolverket (2013), s. 10-11, 17, 20-21.  
4 Ekonomifakta (2014). 
5 Skolverket (2014). 
6 Skolverket (2013), s. 12. 
7 Riis & Chung (2011). 
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annat läsförståelse och matematik.8 Förr ansågs Sverige vara ett föredömligt land gällande 

utbildning med ett skolsystem som levererade goda resultat men som utifrån senaste PISA 

undersökningar har fallerat i jämförelse med Finland. Finlands resultat i samtliga områden, men i 

synnerhet i matematik, har dessvärre också sjunkit sedan år 2003. Trots detta presterar Finland i 

topp och kommer på tredje plats i rankingen bland OECD-länderna efter Sydkorea och Japan 

utifrån genomsnittspoängen. I likväl läsförståelse ligger Finland på tredje plats internationellt där 

Sverige uppnådde en 28:e plats.9 Enligt Skolverket (2014) når var femte svensk elev idag inte upp 

till en ”grundläggande nivå” i läsning och man menar att det är hos de redan svaga läsarna som 

nedgången är störst.10 Sahlberg (2012) menar att utbildningssystemet i Finland är unikt eftersom 

det på trettio år har omvandlats från mediokert till att bli ”högpresterande” och betraktas idag 

som ett ideal för dagens skolväsende.11  

Orsaker till varför Finlands resultat i PISA skiljer sig så mycket från övriga nordiska länders 

resultat, menar Chung i sin doktorsavhandling utifrån lärarintervjuer, beror på en hög auktoritet 

bland lärarna i Finland till skillnad från de övriga nordiska länderna. Även Finlands generellt sett 

bättre lärarutbildning, som lägger stort fokus på djupa ämneskunskaper, och att lärarutbildningen 

de facto är svår att komma in på anses vara två andra orsaker till resultatskillnaden enligt 

Chung.12 I länder där läraryrket har hög status och uppslutningen kring yrket är hög får elever 

generellt sett goda resultat i internationella jämförande studier menar forskare.13 Tidig satsning på 

specialundervisning i Finland är med största sannolikhet också en bidragande faktor till att finska 

elever presterar bättre i läsförståelse än elever i Sverige, Norge, Danmark och Island.14 Chung har 

tillsammans med medförfattaren Riis i en artikel ur Lärarnas Nyheter (2011) sammanställt de 

tidigare nämnda orsakerna som Chung kommit fram till i sin avhandling. Riis & Chung menar 

vidare att Sverige har haft helt andra förutsättningar, till skillnad från Finland, vad gäller 

reformering av det differentierande skolsystemet. De anser vidare att Finland har under 1900-

talet tampats med två världskrig där Sverige har sluppit dras in och i och med det har den svenska 

grundskolan kunnat förverkligas ett årtionde tidigare än de övriga nordiska länderna och på så vis 

kunnat stå som modell för dem. Föregångaren till PISA hette IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement) som inleddes på 1960-talet och i IEA-

                                                 

 
8 Dagens nyheter (2013). 
9 Undervisnings- och kulturministeriet (2013). 
10 Skolverket (2011).  
11 Sahlberg (2012), s. 32. 
12 Chung (2008), s. 232-233, 267. 
13 Skolverket (2011).  
14 Skolverket (2012).  
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undersökningarna kunde man se en likvärdighet inom varje nordiskt lands skolsystem. Detta 

kunde förklaras med att det fanns en kulturell gemenskap mellan länderna på 1960-, 70-, 80- och 

90-talet men i PISA-undersökningarna från och med år 2000 tills idag har Finland dragit i väg 

från de övriga nordiska länderna vad gäller resultaten i PISA undersökningarna från år 2000 och 

framåt. 

Förutom de olika skolsystemen i Sverige och Finland kan man även se en samhällsfaktor som 

bidrar till betydligt högre resultat i Finland. Som väl känt har Finland en mycket mindre 

invandrarbefolkning än Sverige.15 Detta tar Thavenius fasta på där han i en artikel i S.O.S (Skola 

& samhälle, 2011) refererar till Cambridge Primary Review som intresserat sig för den 

högpresterande finska skolan som ger förklaringen att Finland är ett mer homogent land än 

Sverige vad gäller kultur och språk. Enligt Thavenius borde vi inte ta PISA-mätningarna på så 

stort allvar eftersom han anser att man inte kan jämföra samhällen med olika förutsättningar och 

skolsystem.16 30 procent av elever med utländsk bakgrund men födda i Sverige når inte upp till 

grundläggande läsnivå och varannan elev av de som är födda utomlands har inte tillräckliga 

kunskaper i läsförståelse för att tillgodogöra sig annan kunskap.17 Sahlberg belyser frågan om 

huruvida Finland skulle kunna stå som modell för skolförändringar i andra länder i världen. Han 

nämner att Finland är ”kulturellt och etniskt ganska homogent” och går därför inte att jämföras 

med exempelvis USA, som är ett heterogent land vad gäller kultur och etnicitet,18 och i jämförelse 

med Finland betraktas även Sverige som ett land med större etnisk mångfald vilket betyder att det 

utifrån de förutsättningarna inte skulle vara utan svårigheter som man skulle applicera Finlands 

utbildningsmodell på Sverige, menar jag. Dock anser Sahlberg att samma sak i sådana fall borde 

gälla Japan, Shanghai och Korea som, för att gå tillbaka till resultatet i den senaste PISA 

undersökningen, är länder som presterat till och med bättre än Finland. Sahlberg menar att ”det 

finländska samhället sedan mitten av 1990-talet differentierats snabbare än något annat land i 

Europa” och menar att antalet utlandsfödda nästan har tredubblats under 2000-talets första 

årtionde. I och med detta påstår Sahlberg att Finland inte längre är ett så homogent land. Han 

betonar det faktum att Finland är ett trespråkigt land med finska, svenska och samiska som 

offentliga språk, med minoritetsspråk som ryska, estniska och somaliska. Däremot, menar han att 

                                                 

 
15 Riis & Chung (2011). 
16 Thavenius, Jan (2011). 
17 Skolverket (2011). 
18 Sahlberg (2012), s. 36 
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man naturligtvis inte kan jämföra Finland med USA eller Kanada vad gäller frågan om etnisk 

mångfald.19 

Svenskämnet  

Svenskämnets historia 

Ur ett historiskt perspektiv har svenskämnet i den svenska skolan en ganska kort tradition. 

Däremot har undervisning i modersmålet en lång tradition bakom sig. Jag kommer härnäst att 

redogöra för dessa traditioner. 

Varför inte svenskämnet har en lång tradition bakom sig men modersmålet har beror på att 

under medeltiden, på 1600- och 1700-talet, dominerade latinämnet där både läroböckerna och 

alla skolämnenas undervisning var på latin. Eleverna var förbjudna att använda sitt modersmål i 

skolan i alla lägen eftersom man på den här tiden såg latinet som skolans ”modersmål”. Att läsa 

och skriva var ett krav för att bli antagen till latinskolan men dessa förmågor var dock inte särskilt 

utbredda i samhället utan fokus låg till största del på det talade ordet. Under 1700-talet började 

svenskan användas i den högre skolan i begränsad utsträckning. Så småningom började antalet 

läroböcker på svenska öka och latin fick en allt mindre avgörande roll inom skolan och under 

1800-talets senare hälft försvann latinet långsamt som undervisningsspråk. Dock utformades en 

avgörande del av svenskundervisningen med latinstudiet som ideal. I och med reformationen 

lades tonvikten på läsning med kyrkan som överhuvud i folkundervisningen. För att få 

konfirmeras, ingå äktenskap eller att i största allmänhet betraktas som vuxen var läskunnighet och 

kunskap inom kristendom ett krav. Inom undervisningen i modersmålet fanns tre olika 

traditioner. Den första traditionen, där undervisningen var inriktad på ett specifikt yrke, var de 

praktiska färdigheterna centrala där lite läskunnighet och förmåga att skriva brev var viktiga. I den 

andra traditionen, inom folkundervisningen, skulle man ha mekanisk färdighet inom språket 

såsom att kunna läsa och lära sig exempelvis katekesen utantill. I den tredje tradition, med den 

högre undervisningen, fick eleverna i anknytning till latinundervisningen kunskap inom 

uppsatsskrivning och grammatik. Så sent som i mitten av 1800-talet etablerades svenskämnet som 

modersmål och fick självständig ställning.20  

Modersmålsämnet erhölls en egen plats i lärdomsskolans undervisning år 1807 och fick år 

1856 en grundlig timplan och tydliga anvisningar i läroverksstadgan som utkom samma år. I och 

med detta ersatte svenskan det tidigare dominerande latinet. Ambitionen att träna specifika 

                                                 

 
19 Ibid., s. 36. 
20 Thavenius, m.fl. (1999), s. 11-15. 
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språkfärdigheter, och i synnerhet högläsning, var central inom modersmålsämnet. 

Grammatikundervisningen togs i arv från latinskolan och innebar en formaliserad undervisning 

där syftet inte enbart var att beskriva språket utan att även träna tanken.21 Sambandet mellan 

språk, logik och tänkande skulle vara det mest framträdande där läsning av svensk litteratur inte 

ansågs vara en del av modersmålsämnet.22 Litteraturen ansågs i första hand vara basen för 

högläsningsträning och grammatiska iakttagelser med fokus på den språkliga ambitionen som i 

den gamla latinskolan.23 Studiet av grammatik ansågs vara ”formellt bildande för eleverna” 

eftersom de bland annat övade förmågan till ett gott omdöme och fostrad karaktär. Den så 

kallade formalbildningen ”gav grammatikpluggandet ett självständigt värde” och är i och med det 

en essentiell del av förklaringen till att grammatiken har sin starka ställning inom svenskämnet. 

Även klassisk litteratur skulle bidra till bildning utöver det vanliga där dess författare utgjorde en 

mall för hur man skulle uttrycka sig i skrift och där eleverna förväntades studera deras sätt att 

skriva för att därefter efterlikna dem i sina egna uppsatser.24 

1905 års läroverksreform som har kallats ”medelklassens reform” har föregåtts av 

medelklassens drygt hundraåriga kamp mot latinskolan där en långsam förändring skett och där 

religionen och latinet fått en svagare roll. Kyrkans överhöghet över skolan försvagades och en 

mer demokratisk och mindre auktoritär undervisning förespråkades. Medelklassen önskade en 

modern utbildning med bland annat modersmål och humanistisk allmänbildning. 

Katekesläsningen upphävdes officiellt år 1919 till följd av att den kyrkliga lästraditionen ersattes 

av en borglig läskultur där man till skillnad från tidigare lade mer fokus på ”basfärdigheterna” 

tala, läsa och skriva istället för kristendomslära. Modersmålsämnets uppgifter skulle utifrån 

undervisningsplanen år 1919 fokusera på barnets utveckling som individ där innehållet är 

väsentligt. Enligt de reformpedagogiska idéer skulle skolan anpassa sig efter barnens intressen, 

erfarenheter och utvecklingsnivå. Man ville också konkretisera undervisningen och uppmuntra till 

att lära genom att göra.25 Dock var färdighetsträningen i praktiken stark och  ordet övning 

användes frekvent när det talades om principerna för hur man skulle utveckla elevernas språk. 

Innehållet var fortfarande enbart lockmedlet inom modersmålsämnet.26  

                                                 

 
21 Svedner (1999), s. 26. 
22 Thavenius (1999), s. 15 
23 Svedner (1999), s. 26. 
24 Thavenius (1999), s. 22. 
25 Ibid., s. 30-32, 43. 
26 Svedner (1999), s. 29-30. 
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I och med riksdagsbeslutet 1962 och utarbetandet av Läroplan för grundskolan (Lgr 62) 

ersattes modersmålet med svenska.27 Trots moderna förändringar i svenskämnets innehåll och 

fokus kvarstod den gamla konflikten mellan litteraturhistorisk kunskapsförmedling och så kallad 

personlig litteraturläsning inkluderad ”levande förmedling av kulturarvet”. Det fanns fortfarande 

motsättningar i praktiken mellan reformpedagogiken och den mer traditionella pedagogiken inom 

svenskämnet. Svenskämnet var fortfarande ett färdighetsämne med isolerade övningar där man 

bland annat värdesatte rättstavning, snabbläsning och faktakunskaper. Experten, och inte barnet, 

kom att stå i fokus igen.  

Under slutet av 1960-talet introducerades barn- och ungdomsböckerna i skolan där fri läsning 

och recensionsmallar fick framfart och kom att dominera fram till 1980-talet. Den fria läsningen 

av barn- och ungdomsböcker bidrog till ett helt nytt innehåll i svenskundervisningen som var 

närmare sammankopplad med elevernas verklighet än det tidigare traditionella stoffet i 

litteraturundervisningen. I och med detta kunde alla elever, även de mindre motiverade, tillägna 

sig undervisningen på ett helt annat sätt än tidigare. Frågor rörande jämlikhet, skoldemokrati och 

framtiden belystes och svenskämnets innehåll började integreras med övriga skolämnen som tog 

upp såväl lokala samhällsfrågor som mer globala. Intresset för kunskap blev styrande i skolan. 

Man såg bland annat ”skrivandets betydelse som verktyg för kontakt med andra människor, för 

tänkande och minne” vilket innebar att skrivandet användes för funktionens skull, alltså 

kommunikation med andra, och inte för formkraven. Läs- och skrivundervisningen blev 

innehållsbaserad där elever skulle se sammanhang och mening vilket innebar en frigörelseprocess 

med kreativitet som ledord. Även bildarbete, drama, sagor, dikter och berättelser anpassades för 

elevernas förutsättningar och intressen som tillsammans med kunskaper, erfarenheter, 

omvärldsorientering, skönlitteratur, textproduktion samt kollektivt och individuellt arbete 

utgjorde ett och samma svenskämne. Tidigare hade ämnet varit uppdelat i två delar: språket och 

litteraturen där färdighetsträningen och upplevelseläsningen stod separat ifrån varandra.28 

Svenskämnets identitet 

Svenskämnet i Sverige är ett heterogent ämne, det vill säga, ett ämne vars identitet är svårfångad 

menar Bergöö.29 Malmgren diskuterar svenskämnets identitet som ett ämne med synnerligen 

varierande utseende vars innehåll ser olika ut och som kan uppfattas som olika konceptioner som 

                                                 

 
27 Thavenius (1999), s. 42. 
28 Ibid., s. 32, 42-44, 49-50, 62-64. 
29 Bergöö (2005), s. 36. 
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alla utgör svenskämnet.30 Malmgren diskuterar även svenskämnets rörelse mellan ”formalism” 

och ”funktionalism” där man berör antingen språket som system eller språket som funktion med 

innehåll.31 Vidare menar Thavenius att svenskämnet inte finns i någon absolut mening och att 

ämnet svenska idag kan betyda väldigt skilda saker eftersom det inte finns en indikation på exakt 

vad man ägnar sig åt under svensklektionerna. Innehållet beror främst på vad svenskläraren väljer 

att fokusera på som exempelvis kan vara läsning av svenska klassiker eller grammatikstudier.32 

Eva Hultin menar att svenskämnet som har varit ett skolämne under drygt 200 år aldrig enligt 

ämneshistorisk forskning har varit en homogen företeelse. Den forskningen har visat hur tre 

dominerande svenskämnestraditioner har växt fram, som är utvecklade av den Pedagogiska 

gruppen i Lund.33 Bergöö menar att ”grovt sammanfattat kan man tala om att forskningen 

identifierat svenskämnets rötter men har problem med dess nuvarande identitet”34. Begreppet 

problem i föregående citat kan förklaras med att svenskämnet idag helt enkelt inte består av en 

konception eftersom analyser av kursplanerna för svenskämnet har visat att ”dessa dokument är 

mångtydiga, utan explicita ställningstaganden för någon av de tre dominerande 

svenskämneskonceptionerna.” I sin avhandling förklarar Hultin detta vidare med att påstå att 

hennes ämneskonceptionella analyser visar att det är möjligt finna alla dessa tre 

ämneskonceptioner i kursplanerna genom egen tolkning.35 Teleman menar vidare att 

svenskämnet är ett ämne där det finns svårigheter vad gäller identitet och avgränsning av innehåll 

och enligt hans egen uppfattning, att svenskämnet å ena sidan är ett ämne med bestämt innehåll 

som avgränsar ämnet mot övriga ämnen. Å andra sidan menar han att svenskämnet står utan eget 

innehåll eftersom innehållet främst är inriktat mot färdighetsträning.36 Teleman hänvisar även till 

ett tredje alternativ vad gäller svenskämnets konstruktion, som han kallar för ”svenska som 

livskunskap” som skiljer sig betydligt från färdighetsträningen.37 Även andra forskare och 

författare som Svedner38 och Molloy39 problematiserar svenskämnets oklara identitet, liksom 

Malmgren och Teleman.  

                                                 

 
30 Malmgren (1996), s. 86. 
31 Ibid., s.54-55, 65. 
32 Thavenius (1999), s. 16-17. 
33 Englund, Forsberg, Sundberg red. (2012), s. 280. 
34 Bergöö (2005), s. 38. 
35 Hultin (2006), s. 92. 
36 Teleman (1991), s. 27. 
37 Ibid., s. 28. 
38 Svedner (1999), s. 16-17. 
39 Molloy (2002), s. 309-320. 
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Styrdokumenten 

Skolan är styrd av samhället som reglerar verksamheten genom demokratiska politiska beslut. Det 

nationella styrdokumentet innehållande skollagen med timplanerna samt läroplanerna och 

kursplanerna styr verksamheten i svensk förskola och skola.40 Liberg menar att styrdokumenten, 

läroplan och kursplaner utgör ”ett avgörande stöd för lärarens val av undervisningsinnehåll” och 

hävdar vidare att det under många år tillbaka och fortfarande pågår diskussioner kring vad de 

olika skolämnenas innehållsliga kärna är. Liberg menar att inom framför allt svenskämnet är den 

innehållsliga kärnan högt ifrågasatt där hon menar att ”ämnet står inför en innehållslig kris”.41 

Gårdemar menar i en avhandling, där bland annat en jämförelse mellan kursplanerna i 

svenskämnet i Finland och Sverige görs, att läro- och kursplaner är officiella dokument som 

företräder en stats syn på och vilja med en verksamhets innehåll och form. Mål och anvisningar 

för skolans verksamhet vars uppdrag är utbildning meddelas genom dessa dokument. Följaktligen 

påvisar han att eftersom alla medborgare i utvecklade och civiliserade samhällen i något skede i 

livet går i skola är läro- och kursplaner essentiella dokument inte enbart för de studerande som 

formas genom utbildningen utan likväl för utvecklingen av det framtida samhället. ”Genom läro- 

och kursplanernas språkliga och grafiska utformning kan staten markera vissa mål och 

anvisningar mer än andra och på så vis utsäga en mer eller mindre bestämd styrning av skolans 

verksamhet och därmed markera en viljeinriktning med utbildningen”.42 Kursplanerna inom ett 

ämne är tänkta att fungera som ett komplement till läroplanen för att vägleda på vilket sätt ett 

ämne eller en kurs  kan bidra till elevernas utveckling utifrån de mål som avläses i läroplanen.43 

Styrdokumentens innehåll och utformning kan på ett eller annat sätt påvisa vilka ramar de, utifrån 

samhällets beslut, skapar för undervisningen och hurudan styrningen av skolan, och svenskämnet 

som ligger i fokus i denna uppsats, ser ut idag. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv betraktas 

styrdokument eller läroplan som en stats primära ideologiska dokument där kunskaper, värden 

och normer gestaltas som anses vara avgörande och ytterst centrala för en individ att leva och 

verka i ett samhälle.44 

Målsättningen med denna studie är att med jämförelse mot tidigare forskning av bland annat 

styrdokumenten i Sverige och analysera motsvarande rådande styrdokument inom svenskämnet i 

Finland. Fokus ligger i detta fall på svenskämnet/modersmålsämnet eftersom det utifrån 

                                                 

 
40 Lindström & Pennlert (2009), s. 36. 
41 Liberg (2009), s. 16. 
42 Gårdemar (2013), s. 17. 
43 Lpf94. 
44 Englund, m.fl. (2012), s. 9. 



 

9 

 

forskning har konstaterats att läsförståelse på många sätt är nyckeln till förståelse inom samtliga 

skolämnen och samhället i övrigt.45 

 

                                                 

 
45 Skolverket (2011). 
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Forskningsöversikt 

Svenskämnet i Sverige 

Jag kommer härnäst att presentera avhandlingar som på olika sätt berör definitionen av 

svenskämnets karaktär i Sverige utifrån i första hand tolkning av dess kursplan både inom 

grundskolan och gymnasieskolan. Eva Hultin har skrivit avhandlingen Samtalsgenrer i 

gymnasieskolans litteraturundervisning (2006) vars analysverktyg jag kommer att ta inspiration av och 

applicera i min analys av kursplanen inom gymnasiets modersmålsämne i Finland. Kerstin Bergöö 

och Gunilla Molloy har också bidragit till forskning om svenskämnets identitet i förhållande till 

bland annat kursplanerna. 

Mångtydig kursplan 

Eva Hultin har i sin avhandling utifrån läroplansteoretiska och ämneskonceptionella 

utgångspunkter studerat kursplanen för Svenska i Lpf 9446 där hon utifrån sina analyser betraktar 

den som mångtydig. Utifrån kursplansanalysen har Hultin därefter i sin avhandling även studerat 

samtalsgenrer inom gymnasieskolans literaturundervisning.   

De centrala begrepp eller teman som Hultin urskiljer i kursplanen definierar hon som 

opreciserade och vitt tolkningsbara.47 Hultin belyser följande teman i kursplanen: Identitet och 

kultur, Språk, Kritiskt tänkande samt Etik och demokrati. Hultin tolkar de ovan nämnda 

begreppen och vad gäller det första begreppet Identitet och kultur menar hon att kan 

sammanlänkas med andra centrala begrepp ur kursplanen som till exempel kulturell identitet, 

kulturarv och centrala verk. Hultin menar att både begreppet kulturarv och centrala verk lämnas utan 

definition vilket tyder på öppenhet för tolkning av enskild svensklärare.48 Temat Språk inbjuder 

till ”två diametralt olika förståelser för språkundervisning”, menar Hultin. Vidare förklarar hon 

att, utifrån sin tolkning, innehåller kursplanen dels ett integrerat synsätt på kommunikationens 

innehåll och form där den språkliga och litterära (textens innehåll) delen inom svenskämnet är  

sammanlänkade. Hultin exemplifierar detta genom att belysa ämnets huvudsakliga innehåll ”språk 

och litteratur”.  Dels uttolkar Hultin även ett atomistiskt, momentuppdelat synsätt där 

kommunikationens form och innehåll hålls isär och där språkliga förmågor och aktiviteter som 

                                                 

 
46 Läroplanen för de frivilliga skolformerna. 
47 Hultin (2006), s. 88-89. 
48 Ibid., s. 62-63. 
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skilda kunskapsobjekt betonas. Inom detta synsätt hittar Hultin begrepp som språkliga förmågor 

och språkliga färdigheter i kursplanen.49 Hultin förklarar temat Kritiskt tänkande som ett begrepp 

inom kursplanen som uppmanar både till utvecklande av kognitiva förmågor, så som till exempel 

ställningstagande, och språkutveckling. Dessa ovan nämnda förmågor går alltså hand i hand.50 

Det sista temat Etik och demokrati i Hultins analys av kursplanen i svenskämnet urskiljs på så 

sätt att eleverna genom studier inom ämnet ska bli medvetna om begreppet demokrati ”genom 

att delta i demokratiska arbetsformer” som till exempel kan innebära att genom texter öka sin 

kulturella förståelse och tolerans.51 

I sin ämneskonceptionella analys av svenskämnets kursplan menar Hultin att ”det inte finns 

något uttalat ställningstagande för någon av de tre svenskämneskonceptionerna” i 

styrdokumenten. Svenska som färdighetsämne återfinns klart och tydligt både  som integrerad i övrig 

undervisning inom ämnet och som isolerad färdighetsträning.52 Svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, eller svenska som det högre bildningsämnet som Hultin väljer att namnge det,  uttolkas i 

kursplanen bland annat genom skrivelsen att eleverna ska tillägna sig läsning av ”centrala texter ur 

litteraturhistorien” eller att de inom svenskämnet ska stifta bekantskap med ”författarskap, 

epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider”.53 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne tas i 

uttryck på många olika sätt i kursplanen menar Hultin. Bland annat menar hon att svenskämnets 

kursplan uppmuntrar  till utveckling ett samhällskritiskt och logiskt tänkande samt att språk och 

litteratur skall ses som en enhet där temastudier bör integrera båda delar. En kommunikativ syn 

på lärande betonas där olika förmågor utvecklas genom sammanhang och situationer som känns 

meningsfulla för varje elev. Hultin menar också att ett svenskämne som står öppet för samarbete 

med andra ämnen föredras i kursplanen.54 Sammanfattningsvis innehåller kursplanen ”olika 

ämneskonceptionella ideal” vilket betyder att alla tre ämneskonceptioner återfinns i 

styrdokumentets text enligt Hultin. Det som hon hävdar är avgörande i kursplanen är hur de 

opreciserade men centrala begreppen tolkas av läsaren. 

Ett färdighetsämne med utrymme för tolkning 

Kerstin Bergöö har studerat bland annat kursplanen i svenskämnet för grundskolan 1994 och 

2000 samt undersökt vad tre lärarstuderande tycker och tänker om svenskämnet idag utifrån 

                                                 

 
49 Ibid., s.65-66, 90. 
50 Hultin (2006), s. 64-65. 
51 Ibid., s. 67, 91. 
52 Ibid., s. 69. 
53 Ibid., s. 72. 
54 Ibid., s. 74-75. 
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erfarenhet från lärarutbildningen och verksamhetsförlagda studier inklusive tolkning av 

kursplanen i svenska för grundskolan.  

I sin studie konstaterar Bergöö, både utifrån sin egna undersökning av styrdokumenten och 

lärarstudenternas berättelser, att svenskämnet kan betraktas som en färdighetsämneskonception55 

där eleverna i huvudsak, utifrån kursplanen i svenska, bör fokusera på ”att lära sig om språkets 

uppbyggnad och system”56. Bergöö menar att ”inslag av samtal, gemensamt arbete, 

konfrontationer och kritiskt granskande reduceras till ett minimum” om man studerar 

ämnesmålen och kursplanen 2000 med dess mål och kriterier.57 Bergöö menar likväl att 

kursplanerna till stor del är tolkningsbara och att det finns ”skrivningar som kan användas av 

lärare som vill ha kursplanernas stöd för ett erfarenhetspedagogiskt ämne där språkanvändning 

funktionaliseras i ett arbete kring ett viktigt innehåll”. Hon menar att det är utifrån tolkning de 

lärarstuderande i hennes studie använder kursplanen. Även en litterär bildningskonception kan 

utläsas i kursplanen 2000, enligt Bergöö, eftersom film och teater benämns som relevanta inslag 

svenskundervisningen. Dock, menar hon, att kursplanerna i svenska framstår som 

anmärkningsvärt isolerade från barnens värld som de växer upp i. Hon anser att svenskämnet 

bland annat inte utvecklar och tar tillvara på barns ”medialiteracy” som är del av utvecklingen i 

dagens samhälle.58 Även L.-G. Malmgren tar fasta på detta, som även Bergöö refererar till, som 

betonar det elektroniska mediesamhällets utveckling och menar att det under kommande sekel 

kommer att ”bli en allt starkare socialisationsfaktor för framtidens barn och ungdomar och 

gängse kommunikationsformer och språkliga genrer kommer att förändras.”. Malmgren menar 

att de rådande ämneskonceptionerna inom svenskundervisning kommer att ”leva vidare i en 

annan form”.59 

Lärares olika konstruktioner av svenskämnet 

Gunilla Molloy har i sin avhandling undersökt mötet mellan läraren, litteraturen och eleven samt 

studerat elevers förståelse och respons till deras lärares syfte med litteraturundervisningen. Ett 

fokus har legat på hur dessa lärare själva ser på svenskämnet och vilka svenskämneskonceptioner 

de finner mest relevanta i sin undervisning.  

    Man kan konstatera att varje lärare i Molloys avhandling har en tendens att lägga mer fokus på 

en av de tre ämneskonceptionerna, men dessa konceptioner varierar beroende på lärare. Det vill 

                                                 

 
55 Bergöö (2005), s. 295-296. 
56 Ibid., s. 296. 
57 Ibid. 
58 Ibid., s. 298. 
59 Malmgren (1996), s. 148-149. 
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säga, en lärare betonar svenska som färdighetsämne medan en annan utgår ifrån att svenska är ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne.  Uppfattningen är att de äldre svensklärarna har följt 

svenskämnestraditionen från sin egen skoltid och fokuserar på det litterära kulturarvet. Lärarna 

Birgitta och Barbro som ingår i Molloys studie väljer båda att lyfta svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne. Birgitta menar att svensklärare har en uppgift att förvalta kulturarvet vidare och 

att vissa centrala författare ur denna tradition bör eleverna ”känna till och liksom ha som 

följeslagare”. Birgitta menar också att svenskan inte bör delas upp i olika delar men ser ett värde i 

att till viss mån ägna sig åt grammatik isolerat från övrig undervisning för att sedan återkomma till 

den i litteraturen.60 Även Barbro betonar värdet i att läsa klassiker inom litteratur där valet av 

klassiker inte ändrats under åren utan ”ses som en del av hennes rutinisering” Barbros syfte med 

läsningen av klassiker, som enligt många elever kan uppfattas som svårt, menar hon är elevernas 

tillfredsställning efter att ha tagit sig igenom ”en ganska svår och vuxen bok”. Barbro förklarar att 

eleverna behöver ”höja sig” och känna att de faktiskt är kapabla till att ta sig igenom verken, trots 

att många svagare elever kan uppleva stora svårigheter under läsandets gång.61 Läraren Carin 

betonar även att hon ser värdet i att förmedla ett kulturarv och hon menar att detta val styrks i 

svenskämnets kursplan. Vidare menar Carin att hon ser svenskämnet som ett språkämne och 

anser att läsning bäst utvecklar språket och hon väljer författare som hon vet att många känner till 

och som hon uppfattar att eleverna bör kunna lite om. I och med detta tangerar också Carin 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. Hon hävdar att hon personligen tycker om 

grammatik men ser ingen stor relevans i att eleverna lärs sig det så länge de inte ämnar studera 

svenska vidare på universitet, menar hon. Carin påstår att hennes val av litteratur är en 

reprodukton av de verk som hon själv fick läsa under sin skoltid.62 

     Läraren Cissi menar att svenskämnet ska innehålla de tre färdigheterna tala, skriva och läsa. 

Hon betonar att dessa färdigheter ska tränas och placeras därför inom L-G. Malmgrens 

färdighetsämne. Cissi betonar att färdigheten att tala övas minst i klassen även om hon är 

medveten om att den borde utövas mer. För att få in mer tal och diskussion kring etiska 

frågeställningar i undervisningen har hon inlett ett samarbete med en lärare i SO-ämnena men har 

mött ett stort motstånd av vissa elever på grund av att det för dem ”är viktigt att det finns en 

tydlighet mellan ämnena” och på grund av det har samarbetet lagts på is. Cissi menar att en 

majoritet av språklärarna i hennes skola hävdar att ”grammatik är ett bra hjälpmedel i deras 

undervisning” men själv menar Cissi att hon inte kan förhålla sig till grammatik på det sättet och 

                                                 

 
60 Molloy (2002), s. 188-191. 
61 Ibid., s. 205-207. 
62 Ibid., s. 261-262. 
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väljer att undervisa i grammatik isolerat från de övriga momenten i svenskundervisningen 

eftersom både hon och eleverna då rent konkret vet vad de ska fokusera på.63 

     Läraren Anna betonar elevers kommunikation och dialog med sig själva och andra som de 

mest vitala komponenterna i konstruktionen av svenskämnet. Hon menar att svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne är hennes utgångspunkt där hon vill att eleverna ska reflektera över 

sig själva och att genom läsningen försöka identifiera sig med de historiska personer de läser om, 

snarare än att ta till sig läsningen som en del av litteraturhistorien. Dock anser Anna sig vara 

medveten om att eleverna behöver träna stavning och ordkunskap emellanåt som hon försöker 

inkludera i läsningen.64 

Molloy menar sammanfattningsvis att det faktum att kursplanen i svenskämnet påstår att ”(…) 

skolans viktigaste uppgift är att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling”65 

resulterar i att lärare i första hand betraktar svenskämnet som ett ämne med undervisning om 

språket vilket ofta leder till bland annat grammatikundervisning och där olika moment ständigt 

lärs in separata från varandra utan en autentisk kontext.66  Liksom läraren Carin uttrycker det 

innebär exempelvis undervisning om ordklasser känslan av att man faktiskt gör något på 

lektionen, menar även Molloy att så är fallet men hon ifrågasätter vad man egentligen lär sig. 

Molloy hävdar att när en lärare undervisar om ämnet, handlar det i skolans tradition om att man 

även i och med detta bör kontrollera elevernas kunskaper om stoffet vilket leder till att elevernas 

inställning till skönlitteratur påverkas till det sämre eftersom det snarare handlar om 

kunskapsfrågor än om läsglädje.67 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
63 Molloy (2002), s. 251-252. 
64 Ibid., 149-151. 
65 Skolverket (1996), s. 75. 
66 Molloy (2002), s. 311. 
67 Ibid., s. 312. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som jag kommer att utgå i 

från i min studie. Jag har valt att i min analys dels använda mig av läroplansteori som skapar 

förståelse för pedagogiska texter såsom läroplaner och kursplaner som ”(politiska) kompromisser 

som är tolkningsbara”68 och dels använda mig av Hultins analysverktyg, som hon har utformat 

och tillämpar i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. Avhandlingen 

fokususerar bland annat på skolämnet Svenska i Sverige, och utifrån det göra en 

ämneskonceptionsanalys av kursplanen inom svenskämnet Modersmål och litteratur, med 

förkortningen MO, i Finlands läroplan för gymnasiet. På detta sätt, som Hultin förklarar det, 

”preciseras och konkretiseras den läroplansteoretiska utgångspunkten med hjälp av den 

svenskämneshistoriska forskningens resultat.”69 Det jag kommer att analysera ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv är styrdokumenten, det vill säga statens ideologiska vilja om vad 

elever bör lära sig. Den svenskämneshistoriska forskningen syftar här till de tre dominerande 

ämneskonceptionerna inom ämnet Svenska, som Hultin även kallar för selektiva traditioner, som 

har vuxit fram under svenskämnets historia.    

Läroplansteori 

Forskningstraditionen läroplansteori kan historiskt delas in i tre olika stadier menar Englund. Det 

första stadiet utgör Dahllöfs tidiga ramfaktorteori som under 1970-talet ersattes av den nya 

utbildningssociologin med reproduktionsteoretiker så som Bernstein och Bourdieu. Det tredje 

och nuvarande stadiet inom läroplansteorin har lämnat reproduktionsteoretikerna och fokuserar i 

stället på innehållet i utbildningen och dess olika pedagogiska texter, så som läroplaner och 

kursplaner.70 Inom läroplansteorin betraktas läroplanen som statens primära ideologiska 

instrument för styrning av skolan eftersom den formulerar, eller snarare kodifierar, de essentiella 

värden, normer och kunskaper som anses vara grundläggande i samhället. Således verkar även 

läroplanen i förlängningen som samhällets styrinstrument. Läroplanen gestaltar det som är 

utbildningens mål, syfte och innehåll vilka läroplansteorin ämnar avkoda och på så sätt 

åskådliggöra skolans innehåll, dialogen kring innehållet och kontrollen av elevers lärande för att 

                                                 

 
68 Englund (1990), s. 28. 
69 Hultin (2006), s. 47. 
70 Englund (1990), s. 28. 
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bidra till diskussioner kring utbildning och reformering av mål och på så sätt inverka på skolans 

utveckling. Inom läroplansteorin är frågan om vad som är nödvändig kunskap central. Vad gäller 

de svenska läroplanerna har de gått från att ha varit starkt innehållsbaserade till att bli mer mål- 

och resultatstyrda. I första hand är den svenska läroplanen idag resultatstyrd.71 I denna studie är 

läroplansteorin av väsentlig betydelse eftersom utläsning och tolkning av kursplanen i 

modersmålsämnet svenska i den finländska läroplanen ligger till grund för den analys som 

kommer att utföras. 

Svenskämnet som konstruktion 

Utöver att jag kommer att använda mig av läroplansteori i min analys, kommer jag även i denna 

studie att utgå i från de tre olika svenskämneskonceptionerna. Det finns olika idéer om vad 

svenskämnet som konstruktion är. På ett filosofiskt plan betyder begreppet ”konstruktion” en 

tankebyggnad med hänvisning till svagt underbyggd eller spekulativ teori.72 Molloy konkretiserar 

begreppsförklaringen och menar att en lärare kan bygga en inre konstruktion bestående av en 

kombination av åminnelser från sin utbildning, minnen från sin egen skoltid och personliga 

uppfattningar om vad som är väsentligt att ta upp inom undervisningen. Samtidigt är läraren även 

tvungen att anpassa sig efter andra konstruktioner på ett mer materiellt plan till exempelvis de 

läromedel som finns att tillgå och rådande kursplaner. Historiskt sett, beroende på tidsperiod, har 

svenskämnets konstruktion sett i hög grad olika ut.73 Under 1800-talet spelade klass och kön stor 

roll för den utbildning som erbjöds. Samhället bestod av tydliga klasskillnader där svenskämnet 

skiktades utifrån dessa. Thavenius skriver om tre traditioner inom svenskämnet, eller 

modersmålsundervisningen som det hette på den tiden, där fokus låg på olika konstruktioner 

inom ämnet. För de som studerade för att sedan direkt börja arbeta låg fokus på praktiska 

färdigheter och främst läskunnighet. Inom folkundervisningen var även där läskunnigheten 

central samt utantillärandet av katekesen och psalmer. I högre undervisningen ansågs 

undervisning i grammatik, uppsatsskrivande och latinundervisning vara av högst värde inom den 

dåvarande modersmålsundervisningen. Högre utbildning erbjöds enbart för pojkar och för 

flickornas del var det enda alternativet, för vissa av dem, flickskolor. Arbetarklassens barn av 

båda könen gick i folkskolan. Skolans läroplan idag ser i högsta grad annorlunda ut där alla 

människors lika värde förespråkas men fortfarande råder skillnader mellan klass och kön inom 

                                                 

 
71 Englund, m.fl. (2012), s. 9-10, 54. 
72 Filosofilexikonet (1988), s. 301. 
73 Molloy (2002), s. 18-19. 
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skolan men av en mer subtil art.74 Molloy menar att traditioner från olika ämneskonstruktioner 

fortfarande lever kvar inom svenskämnet med uttryck i bland annat kursplaner, men även i 

lärares handlande i klassrummet när de själva konstruerar sitt svenskämne som en av olika sorters 

konstruktioner.75 Bommarco menar att lärares uppfattningar om innehåll inom svenskämnet idag 

”är formade av utbildning, skol- och ämnestraditioner, social, kulturell och politisk bakgrund” 

samt effekter av förändringar i samhället. Bommarco menar vidare att lärarens uppfattning om 

svenskämnets konstruktion främst handlar om vilken människosyn, kunskapssyn och 

förhållningssätt som han eller hon har till undervisning som vidare påverkar valet av stoff inom 

svenskämnesundervisningen.76 

Lars-Göran Malmgren tar fasta på olika traditioner inom svenskämnet. Malmgren menar att 

svenskämnet i Sverige har konkurrerat om dominansen i grundskolans och gymnasiets 

modersmålsundervisning, dels i praktiken men likväl i kursplaner, läromedel och i ämnesdebatter. 

I de olika ämnesuppfattningarna, som Malmgren kallar dem, finns det olika innehåll som är 

viktiga och centrala. I den internationella modersmålsdidaktiska forskningen talar man om så 

kallade paradigm för modersmålsundervisningen, som karakteriserar en sammanhängande 

uppfattning om ämnets form och innehåll.77 Malmgren talar om tre olika ämnen som han menar 

kan betraktas som teoretiska konstruktioner.78 Dessa tre ämnen ingår i ”ett sammanhängande 

mönster av föreställningar och antagande om vad som är viktigt, vad som är undervisningens 

syfte” där undervisningen grundar sig på uttalade eller dolda förutsättningar av olika karaktär.79 

Liksom Malmgren finns det fyra andra författare och forskare vid namn Ulf Teleman, Per Olov 

Svedner, Ivanič Roz och Gunilla Molloy som har tagit fasta på svenskämnets/modersmålsämnets 

odefinierade identitet med olika mönster av föreställningar om ämnets innehåll, syfte och form. 

Jag kommer härnäst att presentera de tre olika ämneskonceptionerna enligt Malmberg och 

samtidigt kategorisera Telemans, Svedners, Ivaničs och Molloys uppfattningar om svenskämnets 

konstruktion inom ramen för konceptionerna. 

Svenska som färdighetsämne 

Den första ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne bygger på att man utgår i från språkets 

form, vilket betyder att eleverna i första hand ska fokusera på att lära sig den formella tekniken 

                                                 

 
74 Thavenius (1999), s. 12, 8. 
75 Molloy (2002), s. 21. 
76 Bommarco (2006), s. 18. 
77 Malmgren (1996), s. 86.  
78 Ibid. s. 89. 
79 Malmgren (1988), s. 89 
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som är förenad med olika språkliga delfärdigheter. Tanken är att eleverna ska bli medvetna om ett 

formellt mönster där olika moment inövas separat upprepade gånger tills formen har 

automatiserats. Detta kallas för formalisering. Därefter förutsätts de använda dessa mönster i 

tillämpade språksituationer. Svenska som färdighetsämne är främst ett språkämne där 

sammanhängande omvärldsorienterande innehåll tömts bort. I och med detta ligger fokus långt 

borta från värderingar vad gäller humanistiska grundfrågor, från större frågor om till exempel krig 

och fred till mindre frågor om exempelvis mobbning. I färdighetsämnet ligger abstrakta övningar 

i fokus som inte ligger i relation till varandra utan är isolerade. 80 Denna ämnestradition har 

ursprung från den gamla latinskolan där man i första hand lade fokus på formella 

grammatikstudier. Ämnet fokuserar på språkets system snarare än kommunikation.81  

Liksom Malmgren talar om svenska som färdighetsämne kategoriserar Teleman färdighetsämnet 

som svenska som språkträning. Teleman menar att det handlar om att inte ge svenskämnet ett eget 

innehåll och i utbyte satsa på färdighetsträning som är ”direkt strukturerad efter de komponenter 

man analytiskt urskiljer i språkfärdigheten, vare sig dessa är situationella eller lingvistiska.”82 

Svedner har valt att kalla svenskämnet med fokus på färdighetsträning för färdighetsambition. 

Svedners färdighetsambition innebär en ”utveckling av en allmän språkförmåga och specifika 

språkfärdigheter.” Denna ambition kan även innefatta språklig kreativitet såsom skrivande och 

dramatisering.83 Ivanič benämner denna del av modersmålsinlärning som en färdighetsdiskurs där 

hon menar att texten och dess formsida är det huvudsakliga undervisningsinnehållet och där det 

finns tydliga kopplingar till akademiskt skrivande. Ivanič menar att man inom färdighetsdiskursen i 

huvudsak eftersträvar en välformulerad text och korrekthet och för att nå dit erhålls eleverna 

explicit, eller så kallad medveten, undervisning där fokus på grammatik är tämligen vanligt 

förekommande.84 I färdighetsdiskursen är skriftkoden och skriftspråket i form av ljudmetoden och 

grammatiska regler det centrala för att lära sig att läsa och skriva. På ett strukturerat sätt får 

eleverna lära sig bokstäverna, bokstavsljuden och deras koppling till varandra. När eleverna har 

kommit till insikt om dessa regler erbjuds de inte särskilt mycket stöd i att vidareutveckla andra 

färdighetsdimensioner.85 Färdighetsdiskursen var dominerande skrivundervisning fram till 1950-

talet.86 Dock finns den kvar fortfarande som del i svenskämnet och dess kursplan i Sverige.87 

                                                 

 
80 Malmgren (1996), s. 87-88. 
81 Englund, m.fl. (2012), s. 282. 
82 Teleman (1991), s. 27. 
83 Svedner (1999), s. 16-17. 
84 Ivanič (2004), s. 228. 
85 Liberg (2009), s. 17. 
86 Ivanič (2004), s. 227. 
87 Randahl (2011), s. 37. 
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Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Den andra svenskämneskonceptionen är svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne där 

litteraturläsningen står separat från den språkliga färdighetsträningen. Läsning av litteratur får en 

viktig roll som menas bidra till elevernas personliga utveckling. I detta ämne vill man föra vidare 

svenska som ett kulturarv som omfattar ett urval av litterära verk och författare som enligt 

litteraturhistoriker anses vara de mest betydelsefulla. Dessa litterära verk sammanfattas som en 

kanon, som man i denna ämnestradition bör stifta bekantskap med. Eleverna förväntas ägna sig 

åt läsning av olika kulturellt stora verk som stått sig genom tiderna, de så kallade klassikerna. 

Inom svensk skoltradition har författarna Geijer, Tegner och Runeberg lästs mest, likaså 

Strindberg, Fröding och Moberg. Efter hand har mer allmän västerländsk litteratur ersatt det 

snäva nationella arvet och därför ser begreppet klassiker lite annorlunda ut idag jämfört med på 

1800-talet där svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne har sina rötter. Viktigt att veta är att inom 

denna tradition finns förutom litteraturen även språkläran som innebär grammatik och 

språkhistoria. Enligt traditionen är svenskan uppdelad i språket och litteraturen.88 

Teleman har valt att namnge motsvarigheten till Malmgrens litteraturhistoriska bildningsämne 

Svenska som språk och litteratur. Detta alternativ inom svenskämnet går ut på, enligt Teleman, att 

”definiera svenskämnet som ett bestämt innehåll, ett eget innehåll som skiljer det från andra 

ämnen, ett innehåll som man finner det viktigt att eleverna stiftar bekantskap med” där han då 

refererar till språket och litteraturen. Här styrs språkinlärningen av ”arbetet med ämnets specifika 

innehåll” och här jämför Teleman svenskämnet med andra ämnen i skolan. Svedner talar inom 

denna kategori av svenskämnet bland annat om kunskapsambition där han menar att förmedling av 

kunskaper om språk och litteratur är det centrala. Även Svedners bildningsambition skulle kunna 

appliceras som likvärdig med Malmgrens litteraturhistoriska bildningsämne. Bildningsambitionen betonar 

förmedling av en kulturtradition, försvar och ansvar för estetiska och kulturella värden och 

kunskapsambitionen har fokus främst på språk och litteratur.  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Den tredje ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, som är ”utvecklat, prövat 

och analyserat i forskning” av Pedagogiska gruppen i Lund,89 skiljer sig betydligt från de två andra 

ämnena på så vis att detta ämne tar fasta på den aktuella elevgruppens förutsättningar och 

erfarenheter. Istället för att utgå i från fasta studiegångar betonar man elevernas personliga växt. 

Detta ämne vill funktionalisera färdighetsträningen där man utgår i från ett sammanhängande 

kunskapssökande arbete. Här betonas innehållet snarare än systemet och man strävar efter att 

belysa olika teman om både aktuella och historiska mänskliga erfarenheter samt att utveckla 

elevernas sociala och historiska förståelse gällande centrala humanistiska problem. Man 
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eftersträvar att eleverna ska ägna sig åt språklig produktion i autentiska kommunikativa 

sammanhang. Ämnet kan även betecknas som ett ”historiskt humanistiskt bildningsämne” där 

det finns en öppenhet gentemot andra ämnen i skolan, i synnerhet mot de samhällsorienterade 

ämnena.90 

Jag betraktar Telemans svenska som livskunskap som motsvarighet till Malmgrens svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Teleman förklarar det ovan nämnda svenskämnet med att det handlar 

om att anpassa ämnets färdighetsträning efter elevernas erfarenheter från världen utanför 

klassrummet. Här kan man beröra projekt som eleverna på något sätt kan relatera till som 

exempelvis trafikförhållanden eller ungdomsarbetslöshet. Här kan lärarna tillsammans med 

eleverna bestämma undervisningens innehåll men svenskämnet ses som innehållslöst utifrån 

statens perspektiv. Man kan efterlikna detta innehåll med sociologi eller psykologi.91 Inom samma 

kategori som Malmgrens svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och Telemans svenska som livskunskap 

finner jag även Svedners medvetenhetsambition och ideologiambition. Inom medvetenhetsambitionen menar 

Svedner att man utvecklar en allmän ”livskunskap” där en ständig medvetenhet i synen på 

verkligheten eftersträvas. Ideologiambitionen handlar om ” ideologisk och allmänt etisk påverkan” 

där eleverna fostras till ett demokratiskt tänkande med fokus på jämställdhet gentemot så väl 

samhället som individen. Inom samma kategori finner jag det möjligt att applicera fyra av Ivaničs 

sju diskurser: kreativitetsdiskursen, genrediskursen, diskursen för sociala praktiker och den sociopolitiska 

diskursen. I kreativitetsdiskursen ligger textens innehåll i fokus där man utgår i från att elevernas 

kreativa förmåga grundas i läsande och skrivande av texter. I första hand får eleverna läsa och 

skriva om saker som intresserar dem, för att den kreativa förmågan på så vis ska utvecklas. Det 

centrala i undervisningen inom kreativitetsdiskursen är att eleverna får göra egna tolkningar av 

det de läser samt uttrycka sig individuellt i skrivandet. I stället för att lära sig färdigheten att läsa 

och skriva på ett systematiskt sätt låter man lära sig den genom att läsa och skriva om de saker 

som de anser vara intressanta och engagerande.92 I princip sker inlärningen implicit, alltså 

omedvetet, i första hand med hjälp av litterära förebilder och således är det vanligt att skrivande 

kopplas till läsning i denna diskurs. Textens kvalitet grundas i hur väl budskap och innehåll är i 

stånd att engagera sin mottagare.93 Peter Elbow är förgrundare för denna diskurs och han 

influerade den skrivpedagogiska debatten under 1970-talet där hans grundtanke var att genom 

detta sätt att läsa och skriva kunna stärka de elever som inte hade fallenhet för språk genom att 

göra allas erfarenhet lika betydelsefull.94 I genrediskursen ligger språkhändelsen i centrum 

tillsammans med både deltagarna och texten. Undervisningen är tydligt disponerad i en 

välorganiserad arbetsprocess men som inte står i centrum utan snarare utgör bakgrund. 
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Förgrunden består av en systematisk undervisning om hur olika genrer är konstruerade i sin form 

och sitt innehåll. Dessutom ligger fokus på vilka syften deltagarna kan uppnå med genrerna. I 

genrediskursen ska deltagarna kunna gå in i olika språkhändelser där texterna formats av sina sociala 

kontexter. I diskursen för sociala praktiker är, liksom i genrediskursen, språkhändelsen det primära 

innehållet. Målinriktade och kommunikativa praktiker i ett socialt sammanhang är något som 

associeras med läsande och skrivande. Dessa praktiker lär sig eleverna genom att läsa och skriva i 

verklighetsförankrade vardagssammanhang och för reella syften. I diskursen för sociala praktiker 

utgör processen och genretänket en liten del men tyngdpunkten ligger på språkhändelsen med 

alla dess förtecken. Liberg beskriver följande vad som är det centrala i diskursen om sociala 

praktiker där hon menar att det är ”sätt att delta i olika situationer, deltagarnas erfarenheter, 

sociala bakgrund, genus och intressen, situationen i sig och dess syfte, tillgängliga medier och 

modaliteter”. Undervisningen fokuserar alltså på att visa och gestalta olika sätt att ”ingå i olika 

språkpraktiker både i och utanför skolan”. Olika färdigheter placeras in i en större kontext av att 

vara läsare och skrivare i ett samhälle.95 Inom den sociopolitiska diskursen finns mycket gemensamt 

med diskursen om sociala praktiker. I den sociopolitiska diskursen finns en politisk dimension med i 

undervisningsinnehållet och frågor som berör makt och identitet är centrala. Att som elev 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt som individ och samhällsmedborgare är målet i denna diskurs 

samt att medvetandegöras om de sociala, historiska och kulturella förhållanden och utifrån dem 

utveckla läsandet och skrivandet.96 

Molloy diskuterar skolämnet svenska och dess olika konstruktioner. Molloy vill ta 

svenskämnet ett steg närmare tankar om värdegrund och demokrati och föreslår därför ett 

svenskämne med närmare samarbete med de samhällsorienterade skolämnena för att behålla 

makt- och konfliktperspektivet i klassrummet. Molloy refererar till Sven-Eric Liedman som 

skriver att det i skolan ”förekommer demokrati både som lärostoff och som allmän inställning till 

medmänniskor och samhälle”97 och menar att demokratifrågan bör förstärkas och konkretiseras i 

klassrummet. Molloy föreslår därför ett svenskämne som ”demokratiämne”. Hon anser att frågor 

om demokrati ”länge behandlats i skuggan av ämneskunskaper” och att en sammanföring av 

”demokratifrågor, de uttryck för kränkningar mot värdegrunden som dagligen sker i skolorna 

samt samtal om skönlitterära texter kan vara ett viktigt innehåll i arbetet med skolans 

demokratiska uppdrag” och att kopplingen mellan litteratur och språk borde upphävas och i 

stället belysa kopplingen mellan litteratur och samhälle.98 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera svenskämnets kursplan MO99 i den finländska läroplanen 

för gymnasiet Grgy03100 där jag kommer att undersöka svenskämnets konstruktion utifrån ett 

ämneskonceptionellt perspektiv. För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

1. Vilka dominerande teman eller nyckelbegrepp träder fram vid läsningen av kursplanen för 

svenskämnet MO i den finländska läroplanen för att återge styrdokumentet en så korrekt 

bild som möjligt? 

 

2. Vilken/vilka svenskämneskonception/er kan identifieras i kursplanen i MO och vilken eller 

vilka är i sådana fall dominerande? 

 

3. Vilka likheter och skillnader identifieras ur ett ämneskonceptionellt perspektiv i 

kursplanerna för MO i Grgy03 och Svenska i motsvarande svenska kursplaner utifrån 

tidigare forskning? 

 

 

                                                 

 
99 Förkortning av Modersmål och litteratur. 
100 Förkortning av Grunderna för gymnasiets läroplan 2003. 
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Metod 

I denna del av studien kommer jag att presentera mitt val av metod samt det material jag har valt 

att studera inklusive dess urval och avgränsning. Senare kommer jag att beröra min metods 

validitet och reabilitet. 

Kvalitativ textanalys 

I denna studie kommer jag att använda mig av kvalitativ textanalys som metod. Esaiasson 

illustrerar metodens olika användningsområden där två huvudtyper av textanalytiska 

frågeställningar betonas. Frågeställningarna handlar om att antingen systematisera eller kritiskt 

granska innehåll i texter.101 I denna studie har jag valt att rikta in mig på kritisk granskning av 

innehåll i den finländska kursplanen för MO och använda diskursanalys, som placerats i den 

kritiskt granskande genren.102  

Begreppet diskurs är högt omdiskuterat idag men var mer eller mindre okänt för drygt tio år 

sedan. ”Diskurs” är ett begrepp som är tämligen oklart och komplext i sin definition. Winther 

Jörgensen & Phillips definierar konceptet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt ur världen)”.103 För att gå in på begreppet ”diskursanalys” preciseras det 

som att utifrån språket forma verkligheten104 och som handlar om epistemologiska antaganden 

om den roll språket spelar i den sociala strukturen av världen. Målsättningen inom diskursanalys 

är att kritiskt utforska maktrelationer i samhället.105 Verkligheten, som analyseras, befästs med 

språket därför att det är det mest värdiga kommunikationsmedlet som man har inom ett land. 

Exempelvis Skolverket använder sig av språk för att förmedla budskap.  Det diskursiva 

perspektivet bryter åtskillnaden mellan idé och verklighet och väver samtidigt samman språk och 

handling. På detta sätt kan diskursanalys förknippas med olika sorters maktordningar eftersom ett 

språkligt mönster avgränsar vårt sätt att tänka och handla. Inom samhällsvetenskaperna betraktas 

diskursanalys som en vetenskaps- och samhällsteori där inriktningen sammanlänkas med specifika 

övergripande tolkningar om vad som betecknar språket och sociala relationer. Diskursanalys kan 

också betraktas som en metod, åtminstone i vidare mening och tydligt avgränsad från teknik, 

                                                 

 
101 Esaiasson (2012), s. 210-211. 
102 Ibid., s. 212. 
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alltså ett visst sätt att analysera texter.106 En diskursanalytiker förutsätts fundera ut hurudan 

verkligheten egentligen är bakom en diskurs där diskursen i sig är föremål för analysen. I en 

diskursanalys undersöks  vilka mönster som urskiljs i texten och vilka sociala  konsekvenser olika 

diskursiva skildringar av verkligheten får. I och med detta är det essentiellt och en förutsättning 

att ens egna värderingar inte överskuggar analysen utan att man som analytiker ställer sig 

främmande för materialet och undersöker diskursen på ett rent objektivt sätt.107 En forskare utför 

en diskursanalys genom att undersöka materialet utifrån dess sammanhang där det med andra ord 

finns krav på att förhålla sig till sociala koder, strukturer och ramverk för att skapa sig en 

förståelse för hur materialet ska studeras.108 Vidare förväntas forskaren undersöka materialet ur 

ett mikro- och makroperspektiv, vilket innebär att man i undersökningen zoomar in och zoomar 

ut texten för att förstå materialet i olika sammanhang. Att dels studera materialet på detaljnivå 

genom noggrann närläsning och att dels placera in det i ett större sammanhang kan påverka 

resultatet av undersökningen och leda till en djupare och bredare analys.109  

Winther Jörgensen & Phillips föreslår att man i en diskursanalys inför en diskursordning som 

sätter ramar för den analys som genomförs. De diskuterar bland annat den nationella 

diskursodningen som  institutionellt förankrad och som återges i förslagsvis politiska 

institutioner, medier och skolor. Dock står den nationella diskursordningn sida vid sida med 

andra diskursordningar. En diskursordning i en undersökning är ofta tydligt avgränsad och  

”genom att fokusera på olika rivaliserande diskurser inom samma område kan man undersöka var 

den ena eller andra diskursen är dominerande, var det råder strid mellan olika diskurser – och 

vilka självklarheter som alla aktuella diskurser är är eniga om”. En diskursordning kan alltså stå 

som ram för en undersökning för att urskilja en grupp diskurser som ska analyseras.110 

I denna studie kommer jag i min metod att utgå ifrån ett diskursivt sätt att analysera den text 

som är ämnad att undersökas; kursplanen i MO i Grgy03. Kursplanen med dess övergripande mål 

för undervisningen och centrala innehåll kommer att analyseras med en införd diskursordning där 

ramar satts för att på ett så korrekt sätt som möjligt hålla mig till de regler som en diskursanalys 

kräver. 
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Material: urval och avgränsning 

Jag kommer att analysera kursen MO innehållande sex obligatoriska kurser där ämnet 

introduceras med en ämnesbeskrivning i form av flytande text på ungefär en halv A4-sida. Efter 

den allmänna ämnesbeskrivningen listas mål för undervisningen upp i form av 13 punkter.111 

Efter de upplistade målen för modersmålsämnet finns ett stycke som handlar om  bedömning 

inom modersmålsämnet. Eftersom jag har valt att analysera hur svenskämnet är konstruerat inom 

modersmålsämnet i den finländska läroplanen, väljer jag därför att inte fokusera på bedömningen. 

På samma sida efter texten om bedömning introduceras vidare de obligatoriska kurserna i 

modersmål och litteratur. Vi får en kort introduktion av dessa kurser112 efterföljt av kurserna 1-6 

som även kallas för MO1, MO2, MO3, MO4, MO5 och MO6113. Kursen MO innehåller också tre 

valbara kurser MO7, MO8 och MO9114. Dessa tre valbara, eller så kallade fördjupade115, kurser 

kommer jag att utelämna i min analys eftersom de inte är obligatoriska och därmed inte heller 

innebär ett krav för avslutad kurs inom modersmålsämnet. 

Analysens första del 

Den analys som jag kommer att utföra av kursplanen i MO delas in i två olika delar. I den första 

delen identifierar jag teman eller nyckelbegrepp där olika kategorier med stoff i olika riktningar 

urskiljs. Detta görs för att, liksom Hultin menar116, återge en så korrekt bild av kursplanen som 

möjligt eftersom den tematiska analysen är formad genom dessa materialgenererade 

indelningsgrupper som framträdit som de mest centrala under läsandets gång. Den tematiska 

analysen av kursplanen ska ge en bild av vilket givet innehåll som förväntas ligga i fokus för 

utformningen av undervisning inom svenskämnet i Finlands kursplan. I den tematiska läsning av 

kursplanen använder jag mig av Rosenblatts transaktionella utgångspunkt på läsning vilket 

innebär att genom en transaktion mellan mig som läsare och texten levandegörs den litterära 

texten.117 Samtidigt som jag läser texten i kursplanen håller jag mig ständigt medveten om att 

mina egna tidigare erfarenheter påverkar min tolkning av vad jag tror mig vara centralt innehåll i 

kursplanen eftersom jag har kunskap om svenskämnets olika traditioner med antingen språket, 

litteraturen eller individen i fokus. Liksom Hultin hävdar underlättar min förförståelse för 

svenskämnet min tolkning av vad som står som centralt i materialet. 

                                                 

 
111 Grgy03, s. 34. 
112 Ibid., s. 35. 
113 Ibid, s. 35-38. 
114 Ibid., s. 39-40. 
115 Ibid., s. 17. 
116 Hultin (2006), s. 54. 
117 Rosenblatt (1993), s. 180. 
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Analysens andra del 

I analysens andra del utförs en ämneskonceptionell analys som genomförs utifrån uppfattningar 

ur den svenskämneshistoriska forskningen och inom den analysen ligger fokus på att förstå 

kursplanens innehåll enligt de tre ämneskonceptionella termerna genom en diskursiv ansats där 

centrala språkliga uttryck som återfinns i texten behandlas.  

Validitet och reabilitet  

I läsningen av kursplanen för MO kommer jag, med inspiration av Hultins epistemologiska 

utgångspunkt för analysverktyg118, applicera Rosenblatts transaktionella perspektiv. Rosenblatt 

menar att en litterär text åskådliggörs till följd av en så kallad transaktion mellan läsaren och 

texten.119 Vidare hävdar Hultin att denna förståelse kan tillämpas på all typ av text och 

textförståelse.120 Med andra ord kommer jag att analysera kursplanerna med vetskapen om att 

mina tidigare erfarenheter i hög grad påverkar min läsning och urtolkning av vad jag betraktar 

som centralt innehåll i min tematiska läsning eftersom jag tittar på texten utifrån min kunskap om 

svenskämnets historik och dess olika konstruktioner. Utifrån vad jag vet om ämnet innan 

underlättas min förmåga att finna det stoff som är centralt i styrdokumentet. 

 

                                                 

 
118 Hultin (2006), 54. 
119 Rosenblatt (1993), s. 180. 
120 Hultin (2006), s. 54 
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Analys 

I denna del av min studie kommer jag att göra två olika analyser där diskursanalys i grunden är 

mitt textanalytiska verktyg. För att kunna analysera kursplanen för MO i Grunderna för 

gymnasiets läroplan 2003121 behöver jag utifrån läsning och närläsning av dokumentet urskilja 

språkliga uttryck som återfinns i texten som jag upplever som centrala. I den första analysen 

kommer jag att urskilja teman som jag anser styrande och av stor dominans i dokumentet. I den 

andra analysen kommer jag att undersöka vilka ämneskonceptioner, eller diskurser, som träder 

fram i detta dokument där de teman jag har urskiljt i första analysen fungerar som styrande 

analysbegrepp. 

Tematisk analys av kursplanen för MO 

Efter en övergripande läsning av kursplanen för svenskämnet MO, urskiljer jag tre teman som 

träder fram. Dessa teman är: Litteratur och analytiskt tänkande, Språk samt Retorik och kommunikation. 

Redan i den allmänna beskrivningen av MO122 presenteras samtliga av dessa teman och följs 

sedan upp och preciseras i kursplanerna för de sex obligatoriska kurserna i svenska.123 

”Modersmålsämnet är som läroämne ett livskunskapsämne och ett centralt färdighets-, kunskaps- 

och kulturämne. (…) Ämnet får sitt innehåll närmast från språk-, litteratur-, och 

kommunikationsvetenskaperna samt från kulturforskningen. Genom läsande, skrivande och 

muntlig kommunikation tillägnar sig de studerande (…) att (…) kritiskt granska, tolka och 

värdera. (…) En bred kommunikativ kompetens är grunden för lärande och för all samhällelig 

interaktion..”.124 

Tema 1: Litteratur och analytiskt tänkande 

Något som särskilt genomsyrar kursplanen i MO är begreppet litteratur som uttrycks i olika 

former. Kursplanens ämnesbeskrivning betonar det vidgade textbegreppet och definierar termen 

med förklaringen att det vidgade textbegreppet ”innefattar förutom skrivna och talade texter även 

medietexter och bilder av olika slag”. Med andra ord räknas bilder och till exempel film som två 

olika kategorier inom litteraturbegreppet, eftersom som de liksom skriven eller talad text 

förmedlar ett innehåll och budskap. I kursplanen uttrycks att en fördjupad kunskap om litteratur i 

olika former och att eleverna utifrån litteraturläsning förväntas kunna analysera, tolka och värdera 

                                                 

 
121 Grgy03, s. 34-40. 
122 Ibid., s. 34. 
123 Ibid., s. 35-40. 
124 Ibid., s. 34. 
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dess innehåll.125 Som exempel på olika typer av analyser förväntas eleverna bland annat ”kunna 

tolka episka texter”, ”kunna bearbeta och analysera längre episka texter”,  ”analysera skönlitterära 

texter”, utöva film-, bild och dramatikanalys , ”kunna diskutera och analysera texter av 

finlandssvenska författare från olika tidsperioder”126, analysera lyrik och reklam, ”kunna analysera 

argumentationen i en text både skriftligt och muntligt och kritiskt kunna värdera medietexter och 

andra slag av saktexter” samt att lära sig tänka logiskt, reflektera, se sammanhang, tolka, värdera 

och kritiskt granska genom bland annat läsning.127 Litteraturen och dess innehåll förutsätts alltså 

inte enbart stå som kunskapsförmedlare utan även väcka tankar och ett kritiskt förhållningssätt 

hos eleverna.  

I kursplanen uttrycks det att eleverna förväntas tillägna sig ”rikligt med fiktion” samt 

”romanen som litterär genre”, ”utveckla sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig 

skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer” och att genom litteratur och 

bildmedier få kunskap och möta ”förutom den västerländska kulturtraditionen även andra 

kulturer”.  Med andra ord betonas inte enbart litteraturen som en kunskapskälla eller 

upphovskälla till analys utan också som förmedlare av förståelse och glädje av dels den 

västerländska kulturen men även andra kulturer vilket indikerar på att läroämnet MO inte enbart 

belyser kunskap om det västerländska kulturarvet utan även kultur på ett globalt plan. Dock 

betonas även kulturarvet i kursplanen där eleverna ska få ”en bred kunskap om vårt litterära arv 

och de litterära genrerna i funktionella sammanhang”, lära känna ”den finlandssvenska 

litteraturen och dess historia” och få kunskap om ”1900- och 2000-talets litteratur och litterära 

ismer”.128 Viktigt att göra sig varse om är att kursplanen för MO genomgående betonar begreppet 

funktionalitet inom en färdighet, att litteraturstudier bör studeras på så sätt att den kan relateras 

till det verkliga livet och våra egna erfarenheter. 

Tema 2: Språk 

Språkets roll framträder i kursplanen för MO som ett vitalt inslag för vår bildning inom ämnet. I 

ämnesbeskrivningen uttrycks skolans viktiga uppdrag att skapa ”goda möjligheter för 

språkutveckling” där både svenskämnet och resterande läroämnen förväntas bidra samt att 

genom svenskämnet erbjuda ”fördjupad språkkännedom och ökad språkfärdighet”. Mål för 

undervisningen i ämnet är bland annat att ”fördjupa och precisera sitt språkbruk” och att göra det 

mångsidigt samt att ”kunna anpassa sitt språk till olika situationer” och ”kunna välja stilnivå i sitt 

språk enligt situation”. Detta indikerar att eleverna förväntas lära sig anpassa sitt språk utifrån 

formella och mer informella situationer snarare än att alltid hålla sig till strikta regler för enbart 

det korrekta språkbruket. Vidare ska eleverna ”förstå avsikten med språkvården både ur ett 

                                                 

 
125 Ibid., s. 34. 
126 Ibid., s. 35. 
127 Ibid., s. 34, 36-38. 
128 Grgy13, s. 35, 37-38. 
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samhälleligt perspektiv och för sitt eget språkbruk”. Med andra ord betonas en önskan om att 

förstå syftet bakom och konsekvenserna av ett gott språk och hur det funktionaliseras i olika 

sociala sammanhang. Analys av språket betonas även i kursplanen där språkets strukturer står i 

fokus. Texter, satser och ord bör undersökas och dessutom förväntas eleverna ”diskutera hur 

författare använder språk, stil och innehåll som maktmedel”. De bör också ”själva utnyttja 

språket som påverkningsmedel”. Med andra ord uttrcks språk och analys av språk som isolerat 

utan sammanhang men ett centralt inslag är också att kunna förstå tanken bakom val av stil och 

innehåll i språket och hur det påverkar läsare eller åhörare. 

Tema 3: Retorik och kommunikation 

Kommunikation i kursplanen framträder som något ytterst väsentligt för vårt lärande och all vår 

interaktion i samhället. Ett av målen i undervisningen är att genom kommunikation kunna uppnå 

våra syften både muntligt och skriftligt. För att nå detta mål förväntas eleverna ”delta 

konstruktivt i gruppdiskussioner” och förstå dess grundprinciper. Retorik, som handlar om 

vältalighet i praktiken och teorin129, betonas på flertaliga ställen i kursplanen. Eleverna förväntas 

kunna tala inför publik på ett organiserat och övertygande sätt och därför förväntas de öva i att 

”kunna använda retorikens principer” och använda dem som stöd ”för att disponera muntliga 

och skriftliga texter”. Konkret sett ska de kunna ”planera, framföra och utvärdera ett muntligt 

anförande” individuellt men också i interaktion med andra delta i debatt där argumentation står i 

fokus. De ska ”kunna och våga uttrycka och motivera sina åsikter” och vara insatta i ”teori och 

praktik kring hur man för en muntlig debatt”. Konsten att i en debatt kunna övertyga och stå för 

sina egna åsikter talar för att ett stort värde av demokratifrågor inom ämnet som ska stärka 

eleverna som individer. 

Ämneskonceptionell analys av kursplanen för MO 

I den här andra delen av min analys av kursplanen för MO i Grunderna för gymnasiets läroplan 

2003 undersöker jag vilka svenskämneskonceptioner som kommer till uttryck, både inom de 

övergripande målen i undervisningen och inom de olika kurserna med de nyckelbegrepp som 

urskiljts i den temastiska analysen som utgångspunkt. 

I nedanstående tabell har en sammanfattning gjorts för att illustrera det resultat som kommer 

att framföras utifrån den ämneskonceptionella analysen av kursplanen för MO. Tabellen bevittnar 

att samtliga ämneskonceptioner uttrycks i MO i Grgy03. Vidare belyses de övergripande mål för 

undervisningen som återfinns i kursplanen inom modersmålsämnet samt det centrala innehåll 

som föreskrivs i de enskilda kurserna. De olika ämneskonceptionerna representerar olika 
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språkliga begrepp som kan härledas till respektive kategorier beroende på hur språket tas i 

uttryck. 

 

Tabell 1: De tre ämneskonceptionerna i MO i Grgy03. 

 

Ämneskonception Kursplanens övergripande 

mål för undervisningen 

Kursplanens centrala innehåll  

 

 

 

Färdighetsämne 

 
fördjupa sina kunskaper om 
språk 

 
bli allt säkrare då det gäller att 
behärska normer för det talade 
och skrivna språket 

 
bli medvetna och texters 
formspråk 

 

 Analys av språkets strukturer 

 Kunna utveckla sina texter 
och analysera språkets form 
utgående från den 
språkvårdteori som 
behandlas 

 Analys av text-, sats- och 
ordstukturer 

 Känna till principerna för 
välläsning 
 

 

 

 

 

 
Litteraturhistoriskt 
bildningsämne 

 

 

 

 

 
fördjupa sina kunskaper 
utgående från ett vidgat 
textbegrepp 

 

 

 

 Den finlandssvenska 
litteraturen och dess historia 

 Skönlitterära författarskap 
och texter i den nordiska 
litteraturen 

 Förstå hur man sett på 
litteraturen och dess uppgift 
under olika tidsperioder och 
strömningar under den 
moderna litteraturens 
historia 

 1900- och 2000-talets 
litteratur och litterära ismer 
 

 

 

 

 
Erfarenhetspedagogiskt 
ämne 

 
se samband mellan texter och 
deras sammanhang och genom 
olika texter och medier bli 
förtrogna med grundläggande 
demokratiska, humanistiska och 
etiska värden men också 
medvetna om olika destruktiva 
krafter att reagera mot 

 

 

 Reflektion kring det egna 
läsandet 

 Kunna uttrycka sina tankar, 
känslor och åsikter kring den 
egna identiteten i både tal och 
skrift 

 Kunna och våga uttrycka 
och motivera sina åsikter i en 
debatt 
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Svenska som färdighetsämne 

Svenskämneskonceptionen som fokuserar på språkets färdighet handlar främst om att 

basfärdigheterna som att tala, lyssna, läsa och skriva är centrala inom undervisningen och 

verkställs genom en formaliserad färdighetsträning som står isolerad från kontext.130 Finlands 

kursplan för MO ger uttryck för ett svenskämne som till viss del betonar färdighetskonceptionen 

som en vital del inom svenskämnet. 

I min tematiska analys av kursplanen urskiljdes temat Språk som ett centralt inslag i ämnets 

mål och innehåll. I ämnesbeskrivningen antyds det att ämnet som läroämne är ”(…) ett centralt 

färdighetsämne”. Vidare utläses att ”ämnet får sitt innehåll närmast från språk” och att det är 

”(…) viktigt att skolan skapar goda möjligheter för språkutveckling, (…)”.131 

Ämnesbeskrivningen inom svenskämnet ställer delvis språkliga krav på eleverna som även 

förväntas bemästra regler för både det talade och skrivna språket samt att ”bli medvetna om 

texters formspråk (…)”.132 De mål som ovan utläses i ämnesbeskrivningen och de allmänna 

målen betraktas som en indikation på uppmuntran till studier som till viss del lägger fokus på en 

formaliserande språkinlärning inom svenskämnesundervisningen. Men, som tidigare nämnts i den 

tematiska analysen, förväntas också eleverna förstå syftet bakom ett korrekt språk vilket motsäger 

det faktum att temat Språk enbart förhåller sig till det svenskämne som relaterar till 

färdighetskonceptionen. 

De sex obligatoriska kurserna i MO förväntas  bidra till en fördjupad kännedom om språket 

och ”ökad språkfärdighet”. Ett analytiskt tänkande kring språkets strukturer utifrån behandlad 

språkvårdsteori betonas där även specifikt text-, sats- och ordstrukturer betraktas som vitala för 

analys. Att ha kunskap om principerna för välläsning är även en faktor som belyses i 

kursplanerna133 där syftet främst är att fömedla en god form av språk och uttal snarare än att 

fokusera på litteraturens innehåll.  

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne kategoriseras som ett ämne där fokus ligger på 

studier om litteraturhistoria som exempelvis de olika tidsepokerna och centrala texter från 

litteraturhistorien dit litterära  kanon tillhör. Ämnet skall förmedla essentiella delar av kulturarvet 

samt bidra till en tillgodogörelse av vetenskapligt offentligt språkbruk.134 

I ämnesbeskrivningen av MO beskrivs ämnet som att det ”baserar sig på ett vidgat 

textbegrepp som innefattar förutom skrivna och talade texter även medietexter och bilder av 

                                                 

 
130 Malmgren (1996), s. 87-88. 
131 Grgy03, s. 34. 
132 Ibid. 
133 Ibid., s. 35-37. 
134 Malmgren (1996), s. 88. 
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olika slag”.135 Hultin menar att även bildbaserade texter innehållsmässigt kan lägga fokus på texter 

från kanon som anpassats till nya medier såsom förslagsvis filmatisering av Shakespeares 

Hamlet.136 Det vidgade textbegreppet kan på så sätt betraktas som förmedlare av kulturarvet men 

genom ett alternativt medium till skillnad från det klassiska litterära verket. Det vidgade 

textbegreppet som ovan nämnts och tolkats kan förstås som det litteraturhistoriska 

bildningsämnet och vidare i ämnesbeskrivningen av kursplanerna bestyrks det då eleverna 

uppmanas att genom litteratur och bildmedier få kunskap om både den västerländska 

kulturtraditionen samt övriga kulturer.137 

Vidare i de olika kurserna inom kursplanen för MO preciseras de allmänna målen ytterligare 

där de studerande förväntas få en ”bred kunskap om vårt litterära arv (…)”138 samt ha kunskap 

om ”den finlandssvenska litteraturen och dess historia”. De studerande bör även bilda sig en 

uppfattning om ”de nordiska språkens och den nordiska litteraturens historia, nordiska texter, 

texter på nordiska språk samt nordisk kultur” och ”de nordiska språkens gemensamma 

bakgrund”. 139 Vidare i kursplanerna betonas ”skönlitterära författarskap och texter i den nordiska 

litteraturen” och en förståelse för ”hur man sett på litteraturen och dess uppgift under olika 

tidsperioder och strömningar under den moderna litteraturens historia”. De studerande bör även 

tillägna sig kunskap om ”1900- och 2000-talets litteratur och litterära ismer”.140 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

I svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne värdesätts elevernas erfarenheter både vad gäller 

arbetssätt och val av stoff. Temastudier är centrala där de språkliga förmågorna tillgodogörs 

genom funktionalisering. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne förespråkar integrering av de 

samhällsorienterade läroämnena för att stärka det historiska tänkandet och förståelsen.141  

I ämnesbeskrivningen av kursplanen för MO definieras modersmålet som bidragande faktor 

till att stärka ”den personliga och kulturella identiteten” samt till utveckling av ”tänkande, 

kreativitet och en estetisk medvetenhet”. Dessa inledande fraser kan betraktas som en indikation 

på att även läroämnet i sig har i uppgift att lyfta dessa frågor med betoning på bland annat 

identitet och tänkande. I ämnesbeskrivningen formuleras det vidare uttryckligen att MO som 

läroämne är ett livskunskapsämne som preciseras några rader längre ner i texten där det uttrycks 

att de studerande i och med undervisningen ”lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, reflektera, 

kritiskt granska, tolka och värdera”. De studerande skall alltså tillämpa sitt eget tänkande med ett 

kritiskt synsätt som värderar och tolkar stoff utifrån deras individuella åsikt. I 

                                                 

 
135 Grgy03, s. 34. 
136 Hultin (2006), s. 72. 
137 Grgy03, s. 34. 
138 Ibid., s. 35. 
139 Ibid., s. 37. 
140 Ibid., s. 38. 
141 Malmgren (1996), s. 89. 
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ämnesbeskrivningen konstateras det även att ”läsning av skönlitteratur bidrar (…) till 

personlighetsutvecklingen”. Detta betraktar jag som att läsning av skönlitteratur i första hand är 

avsett för att eleverna skall tillägna sig berättelsers innehåll där de på olika vis kan relatera till 

personer och situationer i texterna. Här ställs funktionalism i hög grad framför formalism vilket 

tydligt indikerar på ett erfarenhetspedagogiskt synsätt på svenskämnet. Vidare utläses det att ”en 

bred kommunikativ kompetens är grunden för lärande och för all samhällelig interaktion” vilket 

påtagligt påvisar att de studerande snarare förväntas förbereda sig för livet genom samspel med 

andra människor än ren kunskapsinlärning. MO uppmuntrar även till ett gränsöverskridande 

funktionellt svenskämne som samarbetar med andra läroämnen i skolan genom följande citat ur 

ämnesbeskrivningen; ”inom undervisningen i modersmål och litteratur och även vid samarbete 

med andra ämnen strävar man efter en integration av flera olika färdigheter i ett funktionellt 

sammanhang”. 

Inom de allmänna målen för MO uttrycks det att de studerande bör ”få en insikt om 

sambandet mellan språk, litteratur och lärande (…)”142 samt att ”kurserna är uppbyggda så att de 

integrerar de olika modersmålsfärdigheterna och bildar funktionella helheter”143 vilket jag tolkar 

som att svenskämnet främst belyser det faktum att språk inte bör stå isolerat utan stå i relation till 

bland annat läsning och lärande genom att fungera som ett verktyg till att erhålla information. 

Längre ner i kursplanen utläses att eleverna ska ”förstå avsikten med språkvården både ur ett 

samhälleligt perspektiv och för sitt eget språkbruk” vilket belyser det faktum att språk primärt ska 

ses som något som används i funktionella, alltså verkliga, sammanhang. Modersmålsämnet i 

Finland betonar begreppet litteratur men som finns till förfogande i första hand för att bidra till 

personlighetsutveckling och underhållning eftersom kursplanen uttrycker att de studerande bör 

”stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till glädje, kunskap och 

reflektion”. Ämnet skall även bidra till att eleverna får möjlighet att ”utveckla sin fantasi och lust 

att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer”. Återigen 

ligger betoningen på svenskämnet som ett funktionellt eller erfarenhetspedagogiskt ämne men 

med innehåll från det litteraturhistoriska bildningsämnet eftersom fokus även ligger på olika 

tidsepoker och kulturer. Vidare utläses att de studerande ska ”med hjälp av sin kunskap om 

litteratur och kommunikation se samband mellan texter och deras sammanhang och genom olika 

texter och medier bli förtrogna med grundläggande demokratisk, humanistiska och etiska värden 

men också medvetna om destruktiva krafter att reagera mot”. Kursplanens allmänna mål betonar 

inte bara vikten av att se texters kontext utan likväl ett demokratiskt synsätt och kunskapen att 

kunna värdera vad som är rätt och fel betonas som väsentliga delar att varsebli sig om.  
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Analys av olika slag ses som värdefullt i MO och de studerande förväntas ”(…) kunna 

analysera och värdera argumenterande text och själva utnyttja språket som påverkningsmedel” 144 

samt att ”kunna använda informations- och kommunikationsteknik på ett funktionellt sätt i sina 

studier och i olika källor söka information samt bearbeta, reflektera över och värdera denna 

information”.145 Eleverna förväntas även ”kunna uttrycka sina tankar, känslor och åsikter kring 

den egna identiteten i både tal och skrift”146 samt ”kunna och våga uttrycka och motivera sina 

åsikter i en debatt”147 vilket trycker på det faktum att demokratifrågor står som centrala i 

kursplanen och att läroämnet MO ska förbereda eleverna för livet och dess utmaningar där en 

hög självkänsla och förmågan att framföra sina egna åsikter och argumentera för dem är starkt 

förknippade med framgång. 

Kursplanens allmänna mål belyser kunskap och förståelse för andra kulturer än den egna 

eftersom de studerande bör ”känna sig delaktiga i olika kultursammanhang och ha förmåga att 

njuta av, använda och skapa kultur samt ha fördjupat sin förståelse för olika kulturer och för 

människor med andra levnadsförhållanden”.148  

Sammanfattning av analyserna 

Sammanfattningsvis kan man säga att kursplanen i läroämnet MO i den finlandssvenska 

läroplanen är svåridentifierad eftersom den innehåller inslag av alla tre ämneskonceptioner svenska 

som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Det står uttalat i styrdokumentet att läroämnet är ett färdighetsämne men som ändå 

indikerar på kunskap om språk som bör funktionaliseras i sammanhang och inte enbart stå 

isolerat. Litteratur uttrycks som något ytterst centralt inom ämnet där främst skönlitteratur ska 

läsas rikligt men även litteraturhistoriska verk både från vår kultur och andra. Analys av bland 

annat skönlitteratur, lyrik, dramatik och film ses som centrala delar i kursplanen vilket pekar på 

det faktum att kritiskt tänkande både utifrån ett perspektiv som syftar till litteraturhistorisk 

bildning men även till analys på ett demokratiskt och identitetsstärkande plan. 

 

 

 

                                                 

 
144 Ibid., s. 34. 
145 Grgy03, s. 35. 
146 Ibid., s. 36. 
147 Ibid., s. 38. 
148 Ibid., s. 35. 
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Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att studera vilka övergripande teman som träder fram vid 

läsningen av kursplanen för MO i Grgy03 och utifrån det undersöka vilka av de tre 

ämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne som träder fram vid läsningen av kursplanen. Slutligen var 

målet att jämföra vilka likheter och skillnader som identifieras utifrån min analys av kursplanen i 

den finländska läroplanen Grgy03 och tidigare forskning av Sveriges motsvarande kursplaner i 

svenskämnet ur ett ämneskonceptionellt perspektiv. 

I min analys av kursplanen i MO i den finlandssvenska läroplanen Grgy03 framträder tre 

teman Litteratur och analytiskt tänkande, Språk och Retorik och kommunikation som centrala och med 

dem som nyckelbegrepp har kursplanen undersökts utifrån ett ämneskonceptionellt perspektiv 

där belägg för att svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska 

erfarenhetspedagogiskt ämne återfinns bland såväl de allmänna målen för undervisningen som i planen 

för de olika kurserna.  

Temat Språk betraktas utifrån analysen som ett centralt inslag i kursplanen som dels kan 

kopplas till svenska som färdighetsämne där läran om språket och dess struktur ligger i fokus. 

Samtidigt förväntas eleverna förstå syftet bakom ett gott språkbruk, både på ett samhälleligt och 

individuellt plan, där språket i det fallet kan sättas i autentiska sammanhang vilket är en indikation 

på att språkets form men också funktion ligger i fokus inom den finlandssvenska 

modersmålsundervisningen. Hultin drar i sin avhandling en liknande slutsats kring språkfrågan i 

svenskämnet i Lpf 94 där hon menar att kursplanen dels innehåller en isolerad färdighetsträning 

men som också uttolkas vara integrerad i övrig undervisning inom ämnet.149 Med andra ord 

uppfattas svenskämnet, både utifrån min och Hultins analys, som ett ämne som delvis 

undertecknas färdighetskonceptionen. Bergöö menar i sin avhandling att svenskämnet i helhet 

kan betraktas som ett färdighetsämne där hon refererar till kursplanen där det explicit uttrycks att 

fokus ligger på att lära sig om språket och dess struktur. Hon poängterar kritiskt avsaknaden av 

uppmuntran till bland annat samtal och kritiskt tänkande. Dock, menar Bergöö, att kursplanen är 

tolkningsbar och att helhetsmässigt kan alla tre ämneskonceptioner utläsas beroende på läsarens 

individuella tolkning.150 Hultin betonar det faktum, liksom Bergöö, att genom tolkning av 

kursplanen återfinns alla tre ämneskonceptionerna där det tidigare nämna färdighetsämnet som 

såväl litteraturhistoria som kritiskt tänkande betonas som centrala. Molloys avhandling, som 

genom intervjuer undersöker svensklärares olika syn på svenskämnet som konstruktion, resulterar 

i blandade svar där lärarna valt att fokusera på den ämneskonception som de själva anser utgör 

                                                 

 
149 Hultin (2006), s. 69. 
150 Bergöö (2005), s. 295-296. 
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svenskämnet och dess syfte. Resultatet av dessa lärarintervjuer visar att kursplanen inom 

svenskämnet uttolkas på olika sätt av olika lärare, där erfarenheter från egen skolgång till stor del 

är avgörande. Däremot menar Molloy, liksom Bergöö konstaterar i sin avhandling, att lärare i 

första hand tolkar svenskämnet som ett ämne som handlar om språket vilket osökt leder dem till 

att uppfatta ämnet som ett färdighetsämne där grammatikundervisning får en avgörande roll.  

Min analys av den finländska kursplanen i MO resulterar i ett liknande resonemang som Hultin 

och Bergöö. Samtliga tre ämneskonceptioner integreras i modersmålsämnets kursplan men 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne betraktas ta den mest övergripande platsen. Jag har i min 

analys betonat det faktum som uttrycks i kursplanen för MO, att läroämnet explicit beskrivs som 

ett livskunskapsämne där eleverna lär sig se sammanhang och på ett kritiskt sätt granska och 

värdera stoff med utgångspunkt i deras egna åsikter. I stora drag betraktas läsning av litteratur 

vara sammanlänkat med glädje där eleven kan relatera till sin egen identitet men samtidigt 

uppmuntras också eleverna tillägna sig ett kulturarv från de centrala verken inom 

litteraturhistorian. I kombination med det vidgade textbegreppet, som i analysen kategoriserats 

under svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, uttrycks ett krav på analys. Detta påvisar en 

integrering mellan svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne eftersom det vidgade textbegreppet, som tidigare nämnts, kan innebära ett kulturarv genom 

exempelvis film151 men som skall ses genom analytiska glasögon där egen, individuell tolkning 

och granskning ligger i fokus.  

Denna studie tar avstamp i diskussionen kring de senaste resultaten i PISA undersökningen, 

där Sverige hamnade på en låg placering i jämförelse med tidigare resultat. Resultatskillnaden i 

jämförelse med grannlandet Finland är stor. I den senaste PISA undersökningen placerade sig 

Sverige på en 28:e plats där Finland höll sig kvar bland topp tre på resultatlistan. I denna studie 

har fokus legat på den del av PISA undersökningen som granskar 15-åringars läsförståelse, 

eftersom läsförståelse är ett väsentligt och närmast avgörande verktyg för att kunna tillgodogöra 

sig kunskap i såväl matematik som naturvetenskap. Genom en diskursanalys av rådande 

finländska kursplaner inom svenskämnet MO i Grgy03 har det utifrån ett läroplansteoretiskt och 

ett ämneskonceptionellt perspektiv kunnat uttolkats vilka aspekter inom svenskämnet som ligger i 

fokus och som en svensklärare förväntas ta fasta på i sin undervisning. Resultatet i denna 

diskursanalys har kunnat ställas i jämförelse med forskning i Sverige gällande analyser av 

kursplanen i svenskämnet samt lärarintervjuer för att på så sätt få förståelse för vad som skulle 

kunna skilja dessa två länders ämnen inom modersmålsämnet svenska ifrån varandra.  

 

                                                 

 
151 Hultin (2006), s. 72. 
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Konklusion 

Slutsatsen i denna studie är att skillnaden mellan de svenska och finska kursplanerna för 

svenskämnet inte är särskilt stor. Min analys av Modersmål och litteratur, svenska som modersmål i 

Grgy03 och tidigare forskning i Sverige påvisar att samtliga tre ämneskonceptioner kan utläsas, 

men enligt den svenska tidigare forskningen kan dessa tre ämneskonceptioner inom svenskämnet 

förstås mycket beroende på läsarens individuella tolkning. Slutsatsen av min diskursanalys av den 

finländska kursplanen inom modersmålsämnet är dock att svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne är 

högst representerat i texten. Ämnet betraktas explicit i kursplanen som ett livskunskapsämne där 

det är viktigt att se sammanhang och tänka kritiskt och analytiskt. Svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne är även starkt sammanlänkat med svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne eftersom det 

vidgade textbegreppet uttrycks som högst väsentligt. Jämförelsevis kan det konstateras att utifrån 

tidigare forskning i Sverige ligger fokus till aningen större del på svenska som färdighetsämne 

eftersom alla tre avhandlingar påvisar de facto att svenskämnet till största del är ett ämne som 

handlar om språket. 
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