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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka hur läsning kommer till uttryck i både innehåll och form i 

styrdokumenten för svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94/Gy2000 och Gy11. De 

forskningsfrågor som studien besvarar handlar om vilka läsningsdiskurser som konstrueras i 

läroplanerna och vilka språkhandlingar som används för att undersöka hur läsning av texter 

kommer till uttryck och hur starkt eller tydligt språkhandlingarna är uttryckta. Genom två 

delstudier där den ena är inspirerad av ett diskursanalytiskt perspektiv och den andra en 

funktionell textanalys besvaras de två forskningsfrågorna. 

Delstudierna visar att skiftet från detaljstyrd till målstyrd läroplan är tydlig. Diskursanalysen 

visar att det finns tydliga läsningsdiskurser i läroplanerna Lgy70–Lpf94/Gy2000, men att det i 

Gy11 saknas läsningsdiskurser. Den funktionella textanalysen visar att formuleringar om läsning 

är starkt uttryckt i alla läroplaner genom förpliktelsemodalitet av olika grad. Läsning i 

gymnasieskolan har gått från att uttryckas med både språkhandlingarna uppmaning och 

påståenden till att i Lpf94/Gy200 och Gy11 nästan enbart bestå av uppmaningar, vilket gör att 

lärare idag inte alls får mycket information om varför undervisning om och i läsning ska bedrivas. 

Slutsatserna från denna studie är att läsning uttrycks tydligare i Lgy70 och att den förändring 

som skett är att läsning uttrycks mer implicit i läroplanerna Lpf94/Gy2000 och Gy11 samt att 

Lgy70 innehåller mer information till läraren om vad undervisningen i läsning ska syfta till medan 

läraren i Lpf94/Gy2000 och Gy11 måste förlita sig på sin egen tolkning. 
 
Nyckelord: Diskursanalys, funktionell textanalys, gymnasieskolan, läroplaner, läsning.   
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1 Inledning 

Många elever vill inte läsa texter. Detta är förvisso en grov generalisering, men våra observationer 

säger oss att denna generalisering stämmer. Under våra praktikperioder i svenskämnet på både 

högstadie- och gymnasieskolor har vissa elever berättat för oss att de ”hatar att läsa”, och en två 

sidor lång text kan mötas av högljudda protester och suckar. Vad beror detta på? Kan de inte 

läsa? Eller är det så att de i undervisningen helt enkelt inte får de verktyg som behövs för att 

kunna läsa och tillgodogöra sig en text? Vad säger läroplanerna om läsning i gymnasieskolan?  Då 

vi nu blir gymnasielärare i svenska är det av högsta relevans för oss att undersöka dessa 

läroplaner, eftersom de utgör den grund vi kommer att basera vår kommande undervisning på.  

Denna studie är ett samarbete mellan Frida Lantz och Ellen Svahn, där Ellen utför den 

diskursanalytiskt inspirerade delstudien och Frida den delstudie som använder sig av funktionell 

textanalys. Resterande delar av studien, inklusive diskussion och konklusion, skrivs gemensamt. 

Titeln på uppsatsen är en parafrasering av citatet ”Särskilt gäller detta kanske en del lyrik där 

det ibland kan räcka med att texten bara läses” från Lgy70, supplement 80 (Skolöverstyrelsen, 

1982:26). 
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2 Bakgrund 

Under senare år har det kommit många alarmerande rapporter som handlar om svenska 

skolelevers bristande kunskap i läsning. De mest tongivande har varit de rapporter från 

Programme for International Student Assessment (hädanefter PISA), som senast 2012 

rapporterade att svenska elevers kunskaper i de tre testområdena matematik, läsförståelse och 

naturkunskap försämrades kraftigt jämfört med de tester som utfördes 2009 (Skolverket, 2014-

04-01). De svenska resultaten är för första gången lägre än snittet för OECD-länderna. I PISA 

2012 presterade 19 av 34 länder bättre än Sverige i läsförståelse. 

Enligt en debattartikel av Hanna Enefalk och åtta andra historiker vid Uppsala och Linköpings 

universitet i Upsala Nya Tidning stämmer deras erfarenheter väl överens med de resultat som PISA 

visar (Enefalk m.fl., 2013-01-02). De menar att deras historiestudenter inte har de grundläggande 

språkliga kunskaper som krävs för universitetsstudier. Studenterna har exempelvis svårt att förstå 

innehållet i kurslitteraturen och även att göra sig förstådda i skrift. Författarna till debattartikeln 

menar att studenternas svårigheter med det svenska språket beror på att tidigare undervisning i 

svenska har varit bristfällig. Det är således inte något problem med studenternas intelligens 

(Enefalk m.fl., 2013-01-02). 

Britta Stensson skriver i Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning att ”[s]kolan ser det 

som sin uppgift att lära barnen koda av och tror att förståelse och tolkning sedan kommer av sig 

självt” (2006:13) och Helge I. Strømsø menar att denna syn på läsning varit rådande sedan långt 

tillbaka i tiden (2008:28 f.):  

Under historiens lopp har frågor om läsundervisning i hög grad handlat om 
nybörjarundervisning och inte alls särskilt mycket om systematiskt arbete med 
läsförståelse. När barnen väl har knäckt koden och förmår avkoda någorlunda flytande, 
har man fäst mindre uppmärksamhet vid hur eleverna arbetar med texterna och 
undervisningen i läsförståelse. 

Om man ser till de resultat och iakttagelser som PISA och lärare vid Uppsala och Linköpings 

universitet rapporterar och jämför med vad Stensson och Strømsø skriver verkar det finnas ett 

glapp i läsundervisningen efter det att elever lärt sig att avkoda text. Därmed undrar vi hur 

läsningen inom svenskämnet ser ut i gymnasiet? 

Strømsø menar att det inte sker någon undervisning i läsförståelse efter att elever lärt sig 

avkoda text, men i den här studien avser vi inte att undersöka läsförståelse utan vad 

gymnasieskolans läroplaner förmedlar om läsning generellt. Vi vill alltså inte undersöka den 

faktiska läsundervisningen utan snarare se till de läroplaner som finns och har funnits, eftersom 

dessa är alla svensklärares gemensamma grund. Barbro Westlund refererar i sin avhandling Att 

bedöma elevers läsförståelse (2013) till professorn Elisabet Nihlfors när hon skriver att en läroplan 

uttrycker ”[...] en ideologi, som syftar till att vara en slags [sic] lagtext för skolan” (Westlund, 
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2013:27). Precis som jurister har lagboken som gemensamt arbetsredskap menar vi att lärare har 

läroplanen och därför vill vi undersöka vilken gemensam grund som finns för lärare i Sverige när 

det kommer till läsning i gymnasieskolan. Denna studie motiveras av att det verkar som att elever 

i den svenska skolan inte får tillräckliga kunskaper i att kunna tillgodogöra sig en text så som 

Enefalk med flera rapporterar och därför är det relevant att undersöka läroplanerna eftersom det 

är den gemensamma grunden för alla svensklärare. 

Nedan presenteras hur läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11 ser ut. 

 

2.1 Gymnasieskolans läroplaner 

”Begreppet läroplan [avser] styrningen och kontrollen av utbildning och undervisning vad gäller 

mål, innehåll och metod” (Lundgren, 1989:22). Då läroplanen är en del av de styrdokument och 

regelverk som lärare har att rätta sig efter är det av stor vikt att dessa läroplaner studeras och 

analyseras. Ulf P. Lundgren menar i boken Att organisera omvärlden att det grovt tecknat finns tre 

nivåer i en läroplan (1989:21). Den första nivån handlar om att välja ut och organisera vilka 

värderingar, vilken kunskap och vilka erfarenheter som anses vara mer väsentliga än andra. Den 

andra nivån handlar om hur läroplanen konkret utvecklas, och den tredje nivån handlar om hur 

läroplanen styr undervisningsprocessen (Lundgren, 1989:21–22). 

Göran Linde beskriver i boken Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (2012) hur den 

svenska skolans läroplaner är utformade. Linde skriver att de läroplaner vi har idag är den fjärde 

generationens läroplaner sedan 1946 års skolkommission och att de fortfarande är präglade av 

denna kommissions anda (2012:127). År 1970 kom den första nationella läroplanen för 

gymnasieskolan som den är utformad idag, Lgy70. Denna läroplan inleds med mål och riktlinjer 

för att sedan följas av timplaner och anvisningar för varje enskilt ämne vilka anger ämnets mål 

och huvudmoment. 

Läroplanerna förändrades och kompletterades kontinuerligt fram till 1994 då nästa läroplan, 

Lpf94, utformades. Det är i denna läroplan som en mer målstyrd utformning tar vid. I Lpf94 

anges mål för undervisningen, men målen är väldigt övergripande vilket gör att de kan vara 

svårbegripliga (2012:129 f.). Det är med denna läroplan som kursplaner införs och även de 

innehåller mål. Dessa mål uttrycker inte vad läraren ska undervisa om eller hur utan endast de 

kunskaper som eleverna ska uppnå. Den nya målstyrningen innebär att stoffurvalet ska ske lokalt 

och att eleverna ska vara delaktiga i urvalet. 

Den nu gällande läroplanen, Gy11, infördes 2011 och är i många avseenden lik Lpf94 med 

några skillnader. I Lpf94 var kursplaner och läroplan åtskilda så att man skulle kunna revidera 

kursplanerna, men i Gy11 är kursplaner och läroplan samlade i ett dokument. 
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3 Litteraturöversikt 

I följande kapitel presenteras den bakgrund vår studie vilar på. I 3.1 förklaras de begrepp som 

används i studien. En forskningsbakgrund om litteraturundervisning i praktiken presenteras i 3.2 

och i 3.3 presenteras forskning om hur svenskämnet uppfattas och konstrueras. Slutligen 

presenteras i 3.4 de teoretiska utgångspunkter denna studie bygger på. 

 

3.1 Begreppet läsning 

Vi använder oss av begreppet läsning, vilket är ett brett begrepp som behövs förklaras hur det 

används i denna studie. Anledningen till att vi valde begreppet läsning är att vi genom analys av 

läroplaner inte kan säga något om den faktiska läs- eller litteraturundervisningen som sker. Med 

begreppet läsning avser vi i denna studie alla formuleringar som rör läsning, skönlitteratur, 

läsförståelse etc., alltså begrepp som på något sätt rör litteraturundervisning utan att för den 

sakens skull implicera att vi kan säga något om den faktiska litteraturundervisningen som sker i 

klassrummen. Enligt Barbro Westlund används ordet läsning ibland synonymt med läsförståelse och 

ibland beskrivs dessa som åtskilda färdigheter (2013:1). I den här studien avser vi med läsning ett 

paraplybegrepp för all slags aktivitet som involverar läsning, allt från avkodning till läsförståelse.  

I den här studien utgår vi vidare från en definition av text som avser text skriven på papper 

eller skärm, och innefattar alltså därmed inte ”läsning” av multimodala presentationer som 

innehåller ljud och/eller bild (jfr det vidgade textbegreppet).  

 

3.2 Litteraturundervisning i praktiken 

Vår studie inriktar sig enbart på det som står skrivet i läroplaner och därmed inte på vad som sker 

i den faktiska undervisningssituationen i klassrummen. Det finns däremot många tidigare studier 

som inriktar sig på lärares och elevers uppfattningar om litteraturundervisning och hur den 

genomförs som kan bidra med en bredare bakgrund till vår studie.  

Gunilla Molloy undersöker i sin avhandling från 2002 vad som händer i mötet mellan läraren, 

litteraturen och eleven och hur elever uppfattar lärares mål med litteraturundervisningen. Molloy 

genomför fältstudier i form av klassrumsobservationer och dessa kompletteras med enkäter och 

intervjuer med lärare och elever på fyra olika högstadieskolor under tre år. Hon har bland annat 

ett ämnesdidaktiskt perspektiv i sin undersökning och menar att den didaktiska frågan om vad, 

stoffinnehåll, ofta får företräde framför vem, individanpassning, och därmed riskerar 

undervisningen att handla om språk och litteratur (2002:313 f.). Om undervisningen i svenska 

inriktas för mycket på undervisning om något krävs det också att kunskapen ska kunna testas och 
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kontrolleras och Molloy menar att en inriktning på kontroll och tester kan påverka elevernas 

inställning till undervisning med skönlitteratur (2002:312). Enligt Molloy skulle det vara bättre att 

inrikta undervisningen på vem-frågan eftersom man då utgår från de enskilda eleverna och 

undervisningen blir därmed inte en undervisning om skönlitteratur utan eleverna upplever 

skönlitteratur genom sig själva (2002:314). 

En annan forskare som undersöker litteraturundervisning, men på gymnasieskolan, är Eva 

Hultin som i sin avhandling från 2006 studerar olika samtalsgenrer i litteraturundervisning. Syftet 

med studien är att urskilja vilka samtalsgenrer som är aktuella inom litteraturundervisningen i 

Svenska och Svenska som andraspråk samt att placera litteraturundervisningen inom de 

ämneskonceptioner som framlades av Pedagogiska gruppen i Lund (2006:24). Genom 

läroplansteoretiska och etnografiska ansatser besvaras syftet genom textanalyser av styrdokument, 

alltså nationella och lokala kursplaner för Svenska och Svenska som andraspråk, och 

klassrumsobservationer. I textanalysen utgår Hultin från ämneskonceptionerna Svenska som 

färdighetsämne, Svenska som det högre bildningsämnet och Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och ser 

vilken eller vilka ämneskonceptioner hon finner stöd för i kursplanerna. Utöver en 

ämneskonceptionell analys gör hon även en tematisk analys av kursplanerna, där hon utgår från 

temana språk, identitet och kultur, kritiskt tänkande samt etik och demokrati. Hultins slutsatser av 

textanalyserna är att kursplanerna har en mångtydighet som beror på att det finns många 

opreciserade begrepp (2006:88 f.). Den avgörande faktorn vid läsandet av styrdokumentet är 

alltså hur de tolkas av den som läser dem (2006:91). 

Barbro Westlund breddar perspektivet i sin avhandling (2013), som behandlar hur lärare i 

grundskolans mellanår bedömer elevers läsförståelse, genom att inte bara studera svenska lärare 

utan även kanadensiska lärare. Syftet med Westlunds studie är att undersöka vilka faktorer som är 

särskilt viktiga vid bedömning av elevers läsförståelse. Anledningen till att hon väljer en 

komparativ och internationell forskningsstudie är att Sveriges resultat i internationella mätningar 

har sjunkit under de senaste åren medan Kanadas resultat genomgående har legat på en hög nivå 

(Westlund, 2013:28). Genom klassrumsobservationer i fem olika lärares klassrum i Sverige 

respektive Kanada samt intervjuer med lärare och rektorer genomför Westlund en kvalitativ 

flerfallsstudie där hon sedan analyserar resultaten på tre nivåer: individnivå, gruppnivå och 

jämförd gruppnivå, där den tredje nivån avser jämförande av svenska och kanadensiska 

bedömningsdiskurser. 

Westlund kommer fram till att både svenska och kanadensiska lärare ser läsförståelse som ett 

meningsskapande, men att det däremot finns stora skillnader i hur lärarna definierar läsförståelse. 

Westlund menar att det finns behov av ett metaspråk som gör det möjligt för lärare att diskutera 

och bedöma läsförståelse, något som de kanadensiska lärarna har, men inte de svenska. Risken 

med att de svenska lärarna inte har ett metaspråk som yrkesspråk gör att de kanske ”inte utgår 

från samma begreppsliga kunskapsbas” (Westlund, 2013:275). 
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Sammanfattningsvis menar Westlund i sin studie att de kanadensiska styrdokumenten är mer 

transparenta vad gäller forskning, medan svenska lärare i stor utsträckning är lämnade att själva 

upptäcka relevant forskning. Westlund menar att all undervisning i läsförståelse borde ske på en 

grund av forskning om läsförståelse och hur man bedömer den, inte endast i svenska och 

kanadensiska klassrum, men i alla klassrum där man framgångsrikt vill lära elever läsförståelse 

(2013:307). Om undervisningen är byggd på forskning får lärarna också tillgång till ett gemensamt 

metaspråk som undervisningen kan synliggöras genom (Westlund, 2013:308). 

 

3.3 Konstruktioner av svenskämnet  

Den tidigare forskningen har dock inte enbart behandlat läsundervisningen specifikt, utan även 

svenskämnet generellt, och även denna forskning utgör relevant bakgrundsinformation för vår 

studie. Vad som ingår i svenskämnet och hur det ska undervisas om är komplext och kan 

uppfattas olika av olika människor. Som Westlund (2013) påpekar tenderar lärare i Sverige att 

uppfatta begrepp på olika sätt, i hennes avhandling just vad begreppet läsförståelse innebär. 

Svenskämnet kan således uppfattas olika och det finns olika konstruktioner av det beroende på 

tid, rum och uttolkare av läroplaner och kursplaner. 

Kerstin Bergöö väljer i sin avhandling från 2005 att fokusera på utbildningen för blivande 

svensklärare för att undersöka hur de uppfattar svenskämnet. Syftet med studien är att ”analysera 

och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska 

utbildningen” (Bergöö, 2005:31). Tre blivande svensk- och samhällslärare för årskurs 1–7, en 

utbildning som numera inte finns, är huvudfokus för Bergöös studie och hon följer dem i tre 

kurser av deras sju terminer långa utbildning. Studien är ämnesdidaktisk och materialet som ligger 

till grund för studien är tre olika typer av texter: styrdokument och andra texter som rör 

utbildningen, de studerandes egna texter som de producerar under utbildningen samt 

forskningstexter som innefattar de intervjuer och anteckningar från klassrumsbesök som Bergöö 

genomför (2005:90). 

De studerande i Bergöös studie uppger att deras egen skolgång spelar stor roll för deras 

konstruktioner av svenskämnet. Bergöö menar att de har både ett gammalt och ett nytt 

svenskämne. Det gamla är svenskämnet de bär med sig från den egna skolgången medan det nya 

svenskämnet växer fram under utbildningens gång (2005:250). Det gamla svenskämnet beskrivs 

som innehållandes bland annat lästräning, rättskrivning samt välskrivning och framstår därmed 

som ett svenskämne med innehåll som är förgivettagna och som diskuteras utan relation till 

kunskapsmål (Bergöö, 2005:250).  

Bergöös slutsats av studien är att det finns en föreställning av lärarutbildningen som 

förmedlande goda teorier, begreppsliga redskap och exempel som ska bidra till studenternas 

genomförande av undervisningen, men Bergöös slutsats är att om studenterna inte förstår det 
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utbildningen erbjuder så har därmed inte de begreppsliga redskap utbildningen erbjuder bidragit 

till att förbättra studenternas egen undervisning (2005:274). 

Ovanstående forskning är relevant för vår studie eftersom den förklarar och ger en bakgrund 

till läsning i gymnasieskolan, samt ger en bild av hur litteraturundervising kan gå till i praktiken. 

Även om vi inte undersöker själva undervisningen är resultaten relevanta eftersom de pekar på 

lärares många olika tolkningsmöjligheter av undervisning, läsning och styrdokument. Eftersom 

det har gjorts många analyser av grundskolans läroplaner har vi valt att fokusera gymnasieskolans. 

Specifika analyser om vad gymnasieskolans läroplaner säger om läsning är ett relativt outforskat 

område, och vår studie fyller därmed en lucka. 

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som undersökningarna i denna studie 

utgår från. I 3.4.1 presenteras diskursteori och i 3.4.2 funktionell grammatik. Diskursteorin avser 

att undersöka läroplanernas innehåll, och den funktionella grammatiken läroplanernas form. 

Dessa två teoretiska utgångspunkter används dels för att de passar för undersökning av innehåll 

och form, men också för att de båda teorierna undersöker maktaspekter av språk, vilket är 

relevant i denna undersökning eftersom läroplaner kan ses som ett maktmedel. 

 

3.4.1 Diskursteor i  

Denna delstudie är inspirerad av ett diskursanalytiskt perspektiv,1 och används som en av de 

teoretiska utgångspunkterna eftersom den avser tolkning av texter. Framställningen av begreppet 

diskurs baseras främst på Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips som definierar 

begreppet i sin bok Diskursanalys som teori och metod (2000).  

Winther Jørgensen och Phillips definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Begreppet diskurs 

handlar om att språket är strukturerat när det kommer till att tala om olika samhälleliga fenomen, 

till exempel en ”politisk diskurs” eller en ”medicinsk diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:7). Lotta Brantefors frågar sig i sin avhandling Kulturell fostran: en didaktisk studie av talet om 

kulturella relationer i texter om skola och utbildning (2011) hur man klargör något ur ett diskursivt 

perspektiv, och inte ur något annat. Hon problematiserar detta genom att försöka spåra 

framväxten av ett diskursivt perspektiv genom att belysa vilka skillnader det diskursiva 

perspektivet har gentemot andra perspektiv. Brantefors skriver: 

                                                

 
1 Att delstudien är inspirerad av diskursanalytiska angreppssätt betyder att valda delar av diskursanalysen används. 
Alla aspekter av diskursanalysen kan inte tas med på grund av delstudiens omfång. I fortsättningen refereras dock 
analysen till som ”diskursanalysen” för enkelhetens skull. 
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När uttryck förekommer som att tillvaron konstrueras diskursivt bygger det på 
motsvarande idé om att talet om något har betydelse för konstruktionen av verkligheten. 
Och när forskare talar i termer av att undersöka diskursiviteten, som i det här fallet i 
texter, handlar det på ett övergripande plan i stor utsträckning om att undersöka de 
språkliga utsagornas innebörd i ett visst sammanhang (Brantefors, 2011:36). 

Denna delstudie är inspirerad av diskursanalytiska angreppssätt för att finna olika 

läsningsdiskurser i läroplanerna. En diskurs är aldrig något komplett, utan mening och tolkning 

kan skapas hela tiden. Diskursteorins huvudtanke är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller 

totala och att betydelse aldrig kan slutgiltigt fixeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31). 

I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade, de ger en paketlösning. Diskursanalysen 

kan dock inte sättas in i vilken teoretisk ram som helst, utan man måste acceptera de 

grundläggande premisserna för att diskursanalysen ska kunna användas, vilket denna delstudie 

gör (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10). Vid en diskursanalys ligger fokus på att idéerna i en 

text inte är en återspegling av verkligheten, utan att vi skapar representationer av verkligheten 

med hjälp av språket eller texten. Den fysiska världen existerar oberoende av språket, men den får 

sin betydelse genom en diskurs. Diskursanalysen utgår från att språket är med och utformar 

verkligheten och koncentrerar sig på de maktförhållanden som skapas utifrån denna verklighet. 

Ändamålet med en diskursanalys är att redogöra för det som texten framställer och att hitta 

diskursiva mönster. På grund av detta synliggör diskursanalysen de aspekter av samhället som 

annars tas för givet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15). 

En diskurs kan etablera sig genom att betydelse formas kring några nodalpunkter. En 

nodalpunkt är ett privilegierat tecken runt vilket andra tecken ordnas. Nodalpunkten är 

diskursens centrum, diskursens nav. Ett tecken är en sammanvägning av uttryck och innehåll, 

vilket betyder att det finns två betydelser av ett begrepp, dels det skrivna och uttalade begreppet, 

beteckningen, dels själva tankeinnehållet av begreppet, det betecknade. Lingvisten Ferdinand de 

Saussure menade att språket är ett teckensystem, hans tanke var att en term inte har någon given 

innebörd (Bergström & Boréus, 2012:365).  Dessa tecken får i diskursanalysen sin betydelse från 

nodalpunkten. Ett exempel på en nodalpunkt inom läkarvetenskapen kan vara kroppen, och kring 

denna nodalpunkt kretsar andra tecken, till exempel begrepp som symptom och skalpell (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000:33). Nodalpunkten är, innan den sätts in i en diskurs, ganska tom i sig. 

När den väl har satts in i en diskurs får den en detaljerad betydelse (Winther Jørgensen & Philips, 

2000:35). För att undersöka hur läsning kommer till uttryck i läroplanerna blir det därmed 

intressant att undersöka vilka nodalpunkter som finns i läroplanerna och vilka tecken som kretsar 

runt dem och vad det betyder för diskursen om läsning. 

 

3.4.2 Funktione l l  grammatik 

Att beskriva den funktionella grammatikens modell i en uppsats av denna begränsade omfattning 

är inte möjligt då den är för stor och komplex. I följande avsnitt redogörs därmed för en översikt 
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av vad den funktionella grammatiken innebär och sedan beskrivs de aspekter av modellen som är 

viktiga för den här delstudien. Framställningen baseras på böckerna Grammatik med betydelse av Per 

Holmberg och Anna-Malin Karlsson (2006) samt Funktionell textanalys av Per Holmberg, Anna-

Malin Karlsson och Andreas Nord (red.) (2011) eftersom de anpassar den funktionella 

grammatiken till det svenska språket. 

Lingvisten Michael Halliday började på 1970-talet att bygga en modell för språkstruktur som 

är mer textnära än traditionell grammatik och utgår från betydelse och funktion snarare än form 

(Holmberg & Karlsson, 2006:10). Traditionell grammatik brukar utgå från syntax och formlära, 

medan den funktionella grammatiken också inkluderar semantik och pragmatik (Holmberg & 

Karlsson, 2006:17). Inom den funktionella grammatiken menar man inte bara att grammatiken 

förklarar utan också att grammatiken skapar betydelse, vilket gör det till en konstruktivistisk 

modell som bland annat används inom samhällsengagerad forskning för att undersöka hur makt 

och språkbruk konstrueras genom grammatiken; den kritiska diskursanalysen har bland annat sin 

grund i funktionell grammatik (Holmberg & Karlsson, 2006:11; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:73). 

Den funktionella grammatiken är en modell genom vilken man beskriver att språket har tre 

metafunktioner som samspelar med olika skikt i språket. Eftersom språkets främsta egenskap är att 

vara ett redskap som hjälper människor att förstå sig på och utveckla sina språk urskiljer man de 

tre metafunktionerna interpersonell metafunktion, ideationell metafunktion samt textuell metafunktion, där 

de två förstnämnda är de mest grundläggande för modellen (Holmberg & Karlsson, 2006:18 ff.). 

Språkets interpersonella metafunktion används för att skapa relationer mellan talare och lyssnare 

eller mellan skribent och läsare. Den ideationella metafunktionen avser språkets förmåga att 

beskriva och förklara omvärlden, det vill säga hur språket används för att uttrycka erfarenheter 

och händelser. Den tredje metafunktionen, den textuella, handlar om texters struktur och hur 

man presenterar information. 

Som tidigare nämnts samspelar språkets metafunktioner med de skikt, lager, som finns i 

språket. De skikt som man urskiljer i funktionell grammatik är kontext, betydelse, lexikogrammatik 

och det fysiska uttrycket (Holmberg & Karlsson, 2006:18 ff.). Det första skiktet är kontexten, alltså 

sammanhanget för språket, och i kontexten finns tre faktorer som avgör: relationen mellan 

kommunikationsparterna, verksamheten (området) som kommunikationen rör och 

kommunikationssättet. Det andra skiktet, betydelsen, bestäms alltså av kontexten och betydelsen 

kan i sin tur bestämma det tredje skiktet lexikogrammatiken som avgör vilka ord och uttryck som 

används. Det fysiska uttrycket som kommunikationen tar, talmässigt och skriftmässigt, utgör det 

fjärde och sista skiktet av språket. I tablå 1 visas hur de tre metafunktionerna och skikten 

samspelar med varandra. 
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Tablå 1. Relationen mellan metafunktioner och skikt efter Holmberg och Karlsson (2006:21). 

 Interpersonellt Ideationellt Textuellt 

Kontext    

Betydelse    

Lexikogrammatik    

Fysiska uttryck    

 

I den här studien kommer endast en interpersonell textanalys att genomföras då studiens 

omfattning inte möjliggör en vidare analys än så. En interpersonell textanalys är mycket effektiv 

för att undersöka vilka språkhandlingar ett dokument består av, i detta fall gymnasieskolans 

läroplaner, och hur de kan tolkas beroende på vem som läser texten. Genom att analysera 

språkhandlingar kan man blottlägga relationen mellan de inblandade, 

Skolverket/Skolöverstyrelsen och lärare, mer tydligt (Hamberg 2011:140). En interpersonell 

textanalys kan då synliggöra vilka krav som ställs från skribent till läsare. Nedan förklaras den 

interpersonella metafunktionen som den interpersonella textanalysen bygger på mer ingående. 

 

Den interpersonella metafunktionen 

Genom att studera texters interpersonella grammatik kan man belysa vilken relation som skapas 

mellan skribenten och läsaren. I denna studie tolkas skribenten som 

Skolöverstyrelsen/Skolverket2 och läsaren som de lärare som läser läroplanerna. De verktyg som 

en interpersonell textanalys ger kan besvara frågor som har att göra med hur starkt eller tydligt 

värderingar uttrycks i texter. Holmberg menar att en interpersonell analys medför en dubbel 

analys: ”[å] ena sidan besvaras den semantiska frågan om vilken språkhandling som realiseras. Å 

andra sidan besvaras den lexikogrammatiska frågan om hur detta sker” (2011:97). 

Den interpersonella metafunktionen ser till de språkhandlingar som finns i språket och som 

skapar relationer mellan människor. De språkhandlingar som finns är frågor och påståenden som 

innebär ett utbyte av information samt uppmaningar och erbjudanden som innebär ett utbyte av 

varor och tjänster. Språkhandlingar kan antingen uttryckas kongruent eller metaforiskt, med vilket 

menas att det finns bestämda sätt rent lexikogrammatiskt och betydelsemässigt att uttrycka 

språkhandlingarna. En uppmaning uttrycks kongruent genom en uppmaningssats: Sitt ner! Om 

man istället uttrycker en uppmaning genom en påståendesats, Det vore bra om du satt ner, uttrycks 

denna alltså genom en annan lexikogrammatik än normalt och språkhandlingen blir metaforisk. 

                                                

 
2 I förlängningen vad samhället vill att skolan ska lära ut, om man applicerar ett läroplansteoretiskt perspektiv. 
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Språkhandlingar som utbyter information, alltså påståenden och frågor, uttrycks med subjekt 

och finit3 medan uppmaningar inte har ett subjekt, som vi såg tidigare med exemplet Sitt ner! 

Subjektet är den knytpunkt som satsen handlar om medan finitet förankrar satsen i tiden. Finitet 

kan förutom att ge information om tid (dåtid, nutid eller framtid) också uttryckas med ett modalt 

verb som modifierar språkhandlingen ytterligare. De vanligaste modala verben i svenskan är vill, 

kan, få, måste, bör, brukar och ska (Holmberg & Karlsson, 2006:45). Modala verb uttrycker 

modalitet med vilken menas att verben används för att ändra betydelsen på satsen, till exempel 

om man vill verka mer eller mindre säker på det man säger (Det kan vara så) eller om man vill vara 

extra kraftfull i sina uppmaningar (Du måste städa rummet!). I den svenska funktionella 

grammatiken brukar man räkna med fyra olika typer av modalitet: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse 

och villighet (Holmberg & Karlsson, 2006:58). 

I denna studie är språkhandlingar och modalitet viktiga för att kunna undersöka hur läsning 

kommer till uttryck rent formmässigt och hur starkt eller tydligt de är uttryckta, vilket en analys av 

metaforiska och kongruenta språkhandlingar samt användningen av modala verb kan belysa. 

                                                

 
3 Finit i funktionell grammatik är detsamma som finit verb i traditionell grammatik. Finita verb är sådana som är 
böjda i tempus (presens, preteritum) och/eller modus (indikativ, konjunktiv, imperativ) (Josefsson, 2009:75). 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ”läsning” kommer till uttryck i både innehåll och form i 

styrdokumenten för svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11. Utifrån syftet 

formuleras frågeställningar som preciserar vad varje delstudie utför. 

1. Vilka läsningsdiskurser konstrueras i läroplanerna? 

2. Vilka språkhandlingar används för att undersöka hur läsning kommer till uttryck och hur 

starkt eller tydligt är de uttryckta? 
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5 Material och metod 

I 5.1 presenteras studiens empiriska material. I 5.2 redogörs för den diskursanalys som används i 

den första delstudien, och i 5.3 redogörs för den funktionella textanalys som används i den andra 

delstudien. 

 

5.1 Material  

Det empiriska materialet består av fyra dokument från de tre läroplanerna Lgy70, Lpf94/Gy2000 

och Gy11. Lgy70 består av en allmän del, supplement och planeringssupplement. Aktuellt i denna 

studie är kursplanen för svenska som finns i den allmänna delen (3:e upplagan, 1983) och 

beskrivningen av ”litteraturstudium” i supplement 80. Som vi tidigare skrivit i 2.1 delades Lpf94 

upp i en läroplan och kursplaner och år 2000 reviderades kursplanerna (Gy2000) för sista gången 

innan nuvarande läroplan, Gy11, infördes och det är därmed Gy2000 som används i denna 

studie. I Gy2000 analyseras kursplanerna för Svenska A, Svenska B och Svenska C. Eftersom 

Svenska C endast var obligatoriskt för de elever som läste samhällsvetenskapsprogrammet 

analyseras kursplanerna som ingår i Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet. Programmål, kursplaner, 

betygskriterier och kommentarer. Slutligen ingår Gy11 i det empiriska materialet och där analyseras 

ämnesplanen för svenska samt kursplanerna för Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. 

 

5.1.1 Avgränsningar i  de ls tudier 

I den här uppsatsens andra delstudie, den som genomför en funktionell textanalys, utesluts 

formuleringarna från Lgy70:s allmänna del på grund av studiens begränsade omfattning. 

Eftersom en funktionell textanalys fokuserar på språkets uppbyggnad och vilken betydelse det 

skapar betyder det i praktiken att varenda mening analyseras var för sig och detta tar mycket tid i 

anspråk. Genom att avgränsa delstudien till att endast innefatta Lgy70, supplement 80 tillåts 

analysen att bli mer ingående eftersom det är färre meningar som analyseras och reliabiliteten 

stärks eftersom det finns mindre risk för en hastig och ogrundad analys. Varför Lgy70, 

supplement 80 valdes och inte den allmänna delen är på grund av att läsningen specificeras mer 

ingående i supplement 80 och denna studies syfte är just att undersöka hur läsning kommer till 

uttryck i läroplanerna.  
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5.2 Diskursanalys  

Denna delstudie har diskursiva förtecken och syftar till att undersöka läroplanernas innehåll när 

det kommer till hur läsning uttrycks. För att svara på frågeställningen om vilka olika 

läsningsdiskurser som konstrueras i styrdokumenten undersöks först vilka olika nodalpunkter som 

finns, eftersom de beskriver diskursens uppkomst och stabilitet (Bergström & Boréus, 2012:373). 

Eftersom nodalpunkten är diskursens centrum identifieras de genom att det empiriska materialet 

detaljstuderas, och genom att undersöka vilka begrepp som är mest framträdande i materialet 

upptäcks nodalpunkterna. Om exempelvis begreppet undervisning visar sig vara ett framträdande 

begrepp, kan slutsatser dras att undervisning är nodalpunkt. För att sedan beskriva diskursens 

innehåll är begreppet tecken användbart. 

Under flera systematiska läsningar av det empiriska materialet ställs frågor till texten. Först 

identifieras vilka formuleringar som innehåller läsning, både implicit och explicit. I dessa 

formuleringar söks svar på hur läsning skrivs fram och vilken mening den får i läroplanerna. Hur 

är läsning beskriven och vilken betydelse får den i läroplanerna? Nämns läsning explicit i ord, 

eller skapas läsningsmeningar genom mer implicita antaganden om att den existerar? 

Sedan frågas vilka nodalpunkter som finns och vilka tecken som kretsar kring dessa 

nodalpunkter. När dessa nodalpunkter och tecken är identifierade undersöks vilka diskurser som 

läsningen kretsar kring, och hur de kommer till uttryck. 

Dessa frågor och dess svar förs in i ett protokoll (se bilaga 1) så att en överblick lätt kan ges 

över materialet. 

 

5.3 Funktionell textanalys 

Bakgrunden och teorin till denna metod beskrivs närmare i kapitel 3.4.2 som behandlar 

funktionell grammatik och speciellt den interpersonella metafunktionen som är huvudfokus i 

denna delstudie. Denna delstudie syftar till att undersöka hur läsning kommer till uttryck genom 

form i läroplanerna, det vill säga att den undersöker hur läsning formuleras. 

För att analysera materialet urskiljs först de fria satserna. I den här delstudien analyseras bara 

de fria satserna som handlar om läsning, vilka motsvarar huvudsatser i traditionell grammatik, 

eftersom det är språkhandlingarnas typiska uttryck och de uttrycks alltid med ett subjekt (det som 

satsen kretsar kring) och finit (det finita verbet) (Hamberg, 2011:140). När de fria satserna är 

utplockade markeras satsernas subjekt och finit för att kunna identifiera vilken språkhandling 

(fråga, påstående, uppmaning eller erbjudande) de uttrycker. Nästa steg är sedan att titta på 

formen på de fria satserna, om språkhandlingen uttrycks kongruent eller metaforiskt. Slutligen 

undersöks om finiten uttrycks med modala verb som kan ge satserna modalitet (sannolikhet, 

vanlighet, förpliktelse eller villighet). I en interpersonell analys är det även relevant att titta på 
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satsadverbial som kan modifiera satsens uttryck, men på grund av den begränsade omfattningen 

av denna delstudie är det inte möjligt. 

Holmberg och Karlsson menar att ”[g]rad av modalitet vilar alltid på en bedömning” (2006:69) 

eftersom det är någon som bedömer hur sannolikt, förpliktigande, vanligt eller hur villig någon är. 

Den här delstudien utgår från de bedömningar som Holmberg och Karlsson presenterar i tablå 2 

eftersom deras bedömningar vilar på större studier än denna. 

 

Tablå 2. Vanliga modala verb och deras funktion på olika modalitetsskalor (Holmberg & Karlsson 2006:67). 

 LÅG GRAD MEDELHÖG 

GRAD 

HÖG GRAD 

Sannolikhet kan, lär bör ska, måste 

Vanlighet kan brukar brukar 

Förpliktelse kan, får bör ska, måste, behöver 

Villighet kan vill ska, måste 

 

När materialet analyseras sammanställs det i tabeller där frekvensen av språkhandlingar och 

uttryck för modalitet räknas ut för att kunna besvara uppsatsens andra forskningsfråga som rör 

vilka språkhandlingar som används för att undersöka hur läsning kommer till uttryck och hur 

starkt eller tydligt de är uttryckta. 

 

5.4 Reflektion över metoder 

När man tolkar text finns det alltid en risk för övertolkning av resultat eller att man ser mönster 

som kanske inte finns, men i och med att vi båda har läst varandras delstudier och kommenterat 

dessa och sätter våra resultat i relation till tidigare forskning anser vi att denna risk inte är 

övervägande. Vid textanalyser är det av största vikt att som forskare tala om hur man kommit 

fram till sina resultat. Genom att göra detta bidrar det till att stärka uppsatsens intersubjektivitet, 

vilket gör att även andra forskare kan komma fram till samma resultat. De tolkningar som görs 

måste kunna motiveras, vilket vi gör genom att ge exempel från vårt empiriska material. 

Validiteten är med andra ord hög eftersom forskningsfrågorna i denna studie är formulerade med 

metodspecifika ord vilket gör att vi mäter det vi avser att mäta. Om vi genom våra båda metoder 

kommer fram till liknande resultat, har vi hög reliabilitet (Esaiasson m.fl., 2012:57 f.). 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vid en textanalys finns inga mänskliga faktorer att ta hänsyn till, såsom skyddande av 

personuppgifter av medverkande i intervju-, enkät- eller observationsstudier. Vid en textanalys är 
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det dock av högsta vikt att man som forskare citerar textutdrag korrekt, gör korrekta 

källhänvisningar och att inga ogrundade analyser görs. Att ta hänsyn till sin förförståelse är också 

av vikt, eftersom den kan komma att spela in vid resultatredovisningen. 
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6 Analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras de resultat som framkommit i delstudierna. I 6.1 

presenteras resultaten från diskursanalysen och i 6.2 resultaten från den funktionella textanalysen. 

 

6.1 Diskursanalys 

I 6.1.1 presenteras resultaten från Lgy70:s allmänna del, i 6.1.2 resultaten från Lgy70:s supplement 

80, i 6.1.3 presenteras resultaten från Lpf94/Gy2000 och i 6.1.4 presenteras resultaten från Gy11. 

De läsningsdiskurser som finnes presenteras under egna rubriker för varje läroplan. 

 

6.1.1 Lgy70, al lmän de l  

Denna allmänna del redogör på en (1) sida för de mål som eleverna ska uppnå i ämnet svenska. 

Nodalpunkten i detta dokument är undervisning, och de tecken som kretsar runt denna nodalpunkt 

är eleven, kunskap, språk, litteratur och huvudmoment som alla får sin betydelse genom denna 

undervisning eftersom de inte hade haft samma betydelse om de inte haft nodalpunkten att ordnas 

kring. Att det är undervisning som är nodalpunkt utmärks av att det är undervisning som 

formuleringarna i denna läroplan kretsar kring. Genom undervisningen ska elevernas personliga 

utveckling främjas, och undervisningen ska även förbereda dem för både framtida studier och 

framtida yrkesliv (Skolöverstyrelsen, 1983:267). 

Eleven är det tecken som kretsar runt nodalpunkten i störst bemärkelse. Beteckningen är här 

det skrivna och uttalade ordet, eleven, som ska få ”vidgade kunskaper om språket och litteraturen” 

(Skolöverstyrelsen, 1983:267) medan det betecknade, själva innehållet av begreppet eleven, ska 

”självständigt och i meningsfulla sammanhang arbeta med språkliga uttrycksformer för att lära 

känna, bedöma och bruka språket och litteraturen som medel för information, påverkan, kontakt 

och konstnärligt skapande” (Skolöverstyrelsen, 1983:267). Skillnaden mellan dessa tecken är att 

när tecknet eleven används som beteckning handlar det om vilka kunskaper eleven ska få från 

undervisningen. När tecknet sedan används som det betecknade handlar det om vad eleven själv 

ska göra för att tillgodogöra sig undervisningen om läsning. 

 

Läsning i en undervisningsdiskurs 

Undervisningen får även den en mer specifik betydelse när den har en bestämd diskurs att inrätta sig 

i. Det står beskrivet att ämnet svenska är obligatoriskt på alla linjer, och därmed hamnar läsningen 

i en diskurs om undervisning eftersom dokumentets första mening handlar om vad undervisningen 
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ska ge eleverna: ”Undervisningen i svenska skall ge eleverna vidgade kunskaper om språket och 

litteraturen och utveckla deras förmåga att använda språket” (Skolöverstyrelsen, 1983:267). Det är 

tydligt att det är undervisningen som är nodalpunkten, men även att undervisningen är den diskurs 

som läsningen sätts in i eftersom det är just undervisningen som ska se till att eleverna får dessa 

vidgade kunskaper om språket och litteraturen. Utan undervisningen hade tecknet eleven inte haft 

någon betydelse, och således hade dessa kunskaper inte haft någon diskurs att inrätta sig i. För att 

mening ska kunna skapas behövs ett samspel mellan både nodalpunkt och tecken, de fungerar 

inte utan varandra. 

Vidare kommer läsningen till uttryck genom att den beskrivs i termer av vad undervisningen 

ska syfta till och vad eleven ska göra i fråga om läsning. I detta dokument finns ett antagande om 

att eleven ”vet hur man läser” eftersom det beskrivs att eleven ska ”utveckla sin förmåga till att 

använda språket” (Skolöverstyrelsen, 1983:267). Begreppet utveckla förutsätter därmed att en 

kunskap om läsning redan finns, och att denna kunskap ska utvecklas med hjälp av 

undervisningen. Läsningen sätts in i en tydlig undervisningsdiskurs där läsningen är implicit 

utskriven, det är diskursen om undervisning som är tydlig. 

 

6.1.2 Lgy70, supplement 80 

Denna del innehåller bland annat riktlinjer till läraren om hur undervisningen i svenska kan och 

bör bedrivas. Under huvudrubriken ”Litteraturstudium” med tillhörande underrubrik ”Varför vi 

läser litteratur” redogörs i detalj för vad litteraturundervisningen ska innehålla och varför den ska 

ha detta innehåll.  

Läsning i en kulturdiskurs 

På ett normerande sätt sätts läsning av skönlitteratur in i en kulturdiskurs,4 där läsning anses vara 

en del av vår kultur som används bland annat för att beskriva tankar, åsikter och känslor 

(Skolöverstyrelsen, 1982:23). Detta sätt att se på litteratur genomsyrar flertalet av läroplanens 

formuleringar. Den första nodalpunkten som utmärks är just litteratur, vilket förstås genom att det 

är litteraturen som, enligt styrdokumenten, är svaret på allt: 

I alla tider har människor sökt sig till litteraturen för att få underhållning och stimulans, 
för att uppleva skönhet och för att få svar på livsfrågor. Genom att läsa eller på annat sätt 
ta del av litteratur får vi inblick i mänskliga relationer, i olika värderingar, attityder och 
ideologier (Skolöverstyrelsen, 1982:23). 

Nodalpunkten litteratur hade utan denna diskurs varit ett relativt tomt uttryck, utan specifikt 

innehåll. Ett tecken som kretsar runt nodalpunkten är kunskapskälla. Litteraturen uttrycks som en 

                                                

 
4 Med kultur avses i detta sammanhang definitionen i Nationalencyklopedin; kultur betyder bildning. 
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kultur, hämtat 2015-05-17). 
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unik kunskapskälla, den ska hjälpa oss att förstå andra och oss själva (Skolöverstyrelsen, 1982:23). 

Denna kunskapskälla ger läsaren ”möjlighet att ta ställning till olika livshållningar” 

(Skolöverstyrelsen, 1982:23). Kunskapskälla fungerar inte som enskilt tecken utan litteratur i denna 

läsningsdiskurs, utan detta tecken får sin mening utifrån nodalpunkten litteratur, på samma sätt 

som litteratur får sin betydelse från kunskapskällan. Även om läsning i detta citat är explicit 

utskrivet är det inte i fokus, utan det är litteratur som är det centrala. Det är litteraturen som sätts 

in i kulturdiskursen, inte läsning i sig. Formuleringen ”genom att läsa eller på annat sätt” (min 

kursivering) sätter läsningen bakom litteraturen. Läsningen är inte ens ett tecken runt 

nodalpunkten, den är bara i periferin för det centrala, det vill säga litteraturen. 

     Längre fram i läroplanen blir dock läsning till en nodalpunkt. I Lgy70:s allmänna del nämndes 

inte läsning explicit, utan uttrycktes på mer implicita sätt, sätt som gjorde att läsningen var 

förgivettagen. I supplement 80 är läsningen explicit utskriven, och blir således en nodalpunkt med 

tillhörande tecken som kretsar runt denna. Ett tecken är kunskap: 

Allt läsande, såväl av skönlitteratur som av sakprosa, ger kunskap om olika sätt att 
uttrycka sig. Genom att läsa berikar man sitt eget språk och stärker därmed sin allmänna 
språkförmåga (Skolöverstyrelsen, 1982:23). 

Det uttalade begreppet av kunskap, beteckningen, uttrycker att genom läsning får man den 

kunskap som behövs om olika sätt att uttrycka sig. Men själva tankeinnehållet av begreppet, det 

betecknade, uttrycker att läsningen är mer än så. Kunskapen som man får genom att läsa är sådan 

som gör att ens eget språk berikas, och här ges en implicit mening om att man måste kunna läsa 

för att språket ska kunna berikas. Kulturdiskursen är tydlig, läsning berikar både språket och 

eleven själv, läsningen tillför eleven bildning. Läsningen och språket finns redan hos eleven vilket 

kommer till uttryck med ord som berikar och stärker. Det är elevens faktiska kunskap om läsning 

som gör att eleven utvecklar sin språkförmåga och som gör att läsningen utvecklas. 

 

Läsning i en elevdiskurs 

Läsning är med andra ord väldigt central i detta dokument. Alla kunskaper eleven har bygger på 

att denne kan läsa. Ett annat tecken som kretsar runt nodalpunkten läsning är läsaren. Läsaren är i 

detta fall eleven, som står för det betecknade. Beteckningen läsaren står för den inneboende 

kunskap och det individuella intresse som denne har för läsning: 

En läsares möjlighet att förstå och uppskatta ett litterärt verk är beroende av individuella 
förutsättningar och intressen. Litteraturläsning är en fråga om sökande och dessutom ett 
sökande som ofta växlar inriktning. Litteraturundervisningen skall därför syfta till att öka 
elevernas förmåga att förstå och uppskatta olika slags litteratur (Skolöverstyrelsen, 
1982:24).  

Eleven refereras här till som läsaren. Även om läsning är något som sker utifrån denne läsares 

individuella kunskaper är det underförstått att en kunskap om läsning finns hos eleven, och att 
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denna kunskap är mer eller mindre framträdande. Läsning sätts här in i en elevdiskurs vilken är 

framträdande genom att eleven beskrivs som läsare, men anmärkningsvärt är att denne blir en 

läsare först när den har tillgodogjort sig undervisningen om litteratur. Eftersom läsning är 

nodalpunkten blir läsning också en norm som eleven måste förhålla sig till. 

Genom att undervisningen om litteratur individanpassas ska elevens förmåga att förstå och 

uppskatta litteratur ta ett steg framåt. Texter som kan ge eleven en förståelse och uppskattning 

om litteratur kan bland annat vara: 

[t]exter som främst tjänar att väcka intresset för litteratur och där eleverna kan uppleva 
engagemang, identifikation, spänning och skönhet. Dit hör berättande litteratur med klart 
markerad handling och tydligt gestaltade människor och problem. Också dikter och 
dramatiska texter kan fylla syftet (Skolöverstyrelsen, 1982:24).  

Detta är exempel på texter som bör förekomma i svenskundervisningen. Eleven ska läsa texter 

med en ”klart markerad handling” och ”tydligt gestaltade människor och problem” och 

läroplanen ger därmed inte så stort tolkningsutrymme åt läraren, eftersom vad verket ska 

innehålla är beskrivet relativt detaljerat. 

 

6.1.3 Lpf94/Gy2000 

I detta avsnitt kommer läsningsdiskurserna i kurserna Svenska A, B och C att analyseras under 

egen rubrik. 

 

Läsning i en måldiskurs i Svenska A 

För kursen Svenska A står mål i fokus, vilket är nodalpunkten som alla formuleringar kretsar 

kring. Att just mål är nodalpunkt märks av att begreppet är relativt tomt utan diskurs, men när det 

sätts in i diskursen om styrdokument blir det tydligt vad det innebär; det syftar till de mål som 

eleven ska uppnå. Eleven är alltså det tecken som är mest framträdande kring nodalpunkten. Det 

beskrivs vad eleven ska kunna när den aktuella kursen är avslutad: 

Eleven skall kunna tillgodogöra sig det väsentliga inom en text som är relevant för eleven 
själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare 
(Skolverket, 2000:178). 

Att eleven beskrivs som samhällsmedborgare visar att eleven här endast är en beteckning. 

Läsningen skrivs inte ut explicit, men det förutsätts att den finns som egenskap hos eleven 

eftersom denne av läraren måste tilldelas en text som inte bara är relevant för sig själv, utan även 

för sig själv som samhällsmedborgare. För att detta ska kunna ske måste eleven både ha god 

självkännedom och ha de kunskaper om läsning som krävs för detta. Till skillnad från Lgy70:s 

supplement 80 är denna läroplan väldigt målstyrd, därav nodalpunkten mål. Vidare skrivs denna 

målstyrning ut när det handlar om vad eleven ska kunna vid läsning av litteratur: 
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Eleven skall kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid 
läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer (Skolverket, 
2000:178). 

Skillnaden i Lpf94/Gy2000 från tidigare dokument är att det är undervisningens mål som är 

nodalpunkten, och att eleven inte längre är refererad till som läsaren i de avsnitt som handlar om 

läsning, här är denne bara eleven som ska ta till vara på den undervisning som ges och de mål som 

anges. Som tecken i Lpf94/Gy2000 är eleven endast beteckningen, det skrivna och uttalade 

begreppet. Det betecknade däremot, tankeinnehållet av eleven, är svagt just på grund av att 

eleven bara refereras till som eleven, inte läsaren som i Lgy70:s supplement 80. På grund av denna 

tydliga målstyrning är mål inte bara nodalpunkt, läsning sätts även in i en måldiskurs som 

uttrycker vad som ska uppnås, dock inte hur det ska uppnås.  

 

Läsning i en måldiskurs i Svenska B 

Även i kursen Svenska B är mål nodalpunkten, och det är även eleven som är tecknet som kretsar 

kring denna nodalpunkt. Läsningen uttrycks med begreppen jämförelse och samband: 

Eleven skall kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och 
kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning (Skolverket, 
2000:181). 

Att eleven här ska läsa texter som har anknytning till den valda studieinriktningen är en 

anmärkningsvärd förändring eftersom det i Lgy70:s supplement 80 står beskrivet att 

”Linjetillhörigheten betyder ofta mindre än den aktuella gruppens läsvana och intresseinriktning” 

(Skolöverstyrelsen, 1982:23). Återigen uttrycks läsning i former av målstyrning. Det är målen med 

undervisningen som är det centrala i detta dokument, inte elevens intressen eller individuella 

förutsättningar som är vad som står i fokus i föregående styrdokument. Istället för att 

formuleringarna om läsning i Lpf94/Gy2000 bygger vidare på vad som uttrycks i Lgy70:s 

supplement sker istället en förändring i motsatt riktning. 

I frågan om vad eleven ska läsa för slags litteratur ska eleven enligt Lpf94/Gy2000  

[...] ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk 
och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker (Skolverket, 
2000:181). 

Vilken kunskap eleven ska ha tillägnat sig är inte utskriven, och formuleringen ”stifta bekantskap” 

kan anses vara öppen för tolkning. Att eleven har ”tillägnat sig” behöver nödvändigtvis inte 

betyda att denne elev har läst dessa verk, även om eleven genom att tillägna sig ska få kunskap 

om verken. Denna läroplan ger läraren ett stort tolkningsutrymme när det gäller hur och vad 

eleven ska läsa, och även hur läraren ska bedriva undervisningen. Det antas inte att eleven ska 

finna läsningen intressant eller vara meningsskapande, som i tidigare dokument, utan de uttryck 

läsningen tar är istället formulerade i en måldiskurs. Hur dessa mål ska uppnås är däremot öppet 
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för tolkning, och den kulturdiskurs som i Lgy 70:s supplement 80 gjorde det möjligt att på ett 

relativt klart sätt kunna tolka läroplanens formuleringar finns inte längre i denna läroplan. 

 

Läsning i en måldiskurs i Svenska C 

I Svenska C ska eleven på egen hand kunna läsa och analysera texter som har med den egna 

studieinriktningen att göra (Skolverket, 2000:184). Återigen är mål nodalpunkten, och eleven är ett 

tecken som kretsar kring denna nodalpunkt. Vilka texter som det gäller är svårt att ta reda på, 

man kan fråga sig om det är läraren eller eleven som väljer dessa texter, samt hur och vad som ska 

analyseras. Måldiskursen uttrycker en ovisshet, antagandet att det är vanskligt för lärare och 

därmed också elever att förstå vad som ska läsas och hur det ska läsas kan göras utifrån dessa 

läroplaner. Läsningen uttrycks genom att inget mål är mer eller mindre viktigt för eleven, 

läsningen som kunskap är som vilken annan kunskap som helst. 

Vidare ska eleven i Svenska C kunna ”kritiskt granska och värdera argumentation och budskap 

i olika medier” (Skolverket, 2000:184). För att kritiskt kunna granska och värdera krävs en god 

förmåga att läsa, att bara kunna avkoda en text räcker inte. Kursen Svenska C kräver dock att 

kurserna A och B inom ämnet blivit lästa, och förmågan att kunna värdera en text är ett mål i 

kursen Svenska A, dock är att ”kritiskt kunna granska” ett nytt uttryck som läsning tar i kursen 

Svenska C (Skolverket, 2000:178). Läsningen i måldiskursen blir tydlig i och med att förmågan att 

”kunna läsa” blir central. Nodalpunkten är fortfarande mål, mål som sätts i skolan och som eleven 

ska uppnå genom att läsa. 

En framträdande skillnad i Lpf94/Gy2000 mot Lgy70:s supplement 80 är att läsningen inte 

längre sätts in i en kulturdiskurs, utan att nu mål är diskursen som läsningen inrättar sig i. Detta 

gör att de uttryck som läsning tar blir svår att tolka eftersom de bara har måldiskursen att inrätta 

sig i. Hur målen ska uppnås uttrycks inte. 

 

6.1.4 Gy11 

Nodalpunkten i svenskämnets syfte är undervisning. Det mest framträdande tecknet kring 

nodalpunkten är eleven. Undervisningen ska syfta till att eleven får ”utveckla sin förmåga i tal och 

skrift, samt läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter” (Skolverket, 

2011:160) och eleven ska genom undervisningen även ges möjlighet (min kursivering) att ”i 

skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum” (Skolverket, 

2011:160). Att ”läsa och arbeta” med en text förutsätter att eleven behärskar läsning utöver 

förmågan att avkoda text, och att läraren vet vad det innebär att ”arbeta” med en text. Denna 

läsningsdiskurs öppnar för stor tolkning, inte minst i formuleringarna om att kunna se det 

”särskiljande och allmänmänskliga i tid och rum” 
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Avsaknad av läsningsdiskurs 

I Gy11:s tre kursplaner finns ingen tydlig nodalpunkt, och inte heller några specifika tecken som 

kretsar runt den. Denna avsaknad märks genom att inget begrepp är mer framträdande än något 

annat, det är endast kursernas centrala innehåll som anges. Avsaknaden av nodalpunkt gör att det 

är svårt att sätta in läsningen i en tydlig diskurs, eftersom nodalpunkten gör diskursen stabil. Utan 

nodalpunkt får diskursen svårt att etablera sig, och konsekvenserna av detta blir att läsningen är 

svår att nå. I tidigare styrdokument är bland annat litteratur en nodalpunkt, det är då klart att det 

är litteratur som skapar och etablerar diskursen. Det faktum att Gy11:s kursplaner saknar 

nodalpunkt gör att det är väldigt oklart vad som egentligen ska ingå i alla dessa kursplaners 

formuleringar, vem som ska göra vad och hur det ska göras. Definitionen av diskurs, ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7), blir svår att fånga i 

dessa kursplaner, och att finna vilken diskurs läsning sätts in i blir således svårt, för att inte säga 

omöjligt. 

 

Svenska 1 

I det centrala innehållet beskrivs det att eleven ska utveckla en förmåga att 

[...] läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 
författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det 
lästa (Skolverket, 2011:161). 

I kursen Svenska 1 beskrivs det att undervisningen ska behandla ”skönlitteratur författad av såväl 

kvinnor som män från olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011:162). Att denna skönlitteratur 

ska behandlas genom att eleven läser den kan antas av ovanstående citat där det just beskrivs att 

skönlitteraturen ska läsas. Läsningen ändrar riktning när den istället refereras till som behandlas. 

Här förutsätts det alltså inte att eleven ”kan läsa”. Att något behandlas, i detta fall 

skönlitteraturen, kan lika gärna betyda att den lyssnas på, till exempel genom en ljudupptagning 

eller högläsning av läraren. Läsningsdiskursen är med andra ord inte central i det centrala 

innehållet i kursen Svenska 1, den är implicit. 

 

Svenska 2 och 3 

I kursen Svenska 2 ska undervisningen fortfarande behandla skönlitteratur, denna gång med ett 

tillägg att även dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk, ska ingå i denna 

behandling (Skolverket, 2011:169). Fortfarande uttrycks det endast vad som ska behandlas, inte 

vad som ska läsas i fråga om skönlitteratur och andra texter, det blir återigen en tolkningsfråga. 

Räcker det för eleven att lyssna på dessa texter? Att eleven inte måste läsa är tydligt, trots denna till 

synes detaljstyrda ämnesplan. Det är först i kursen Svenska 3 som läsning nämns, det står 

beskrivet att undervisningen ska behandla ”läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar 
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strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning” (Skolverket, 

2011:176). Vilka dessa texter är nämns inte, men ett antagande kan göras att det handlar om 

kortare facktexter eftersom de ska granskas kritiskt, och att det senare beskrivs att skönlitterära 

texter i genrerna prosa, dramatik och lyrik ska behandlas (Skolverket, 2011:176, min kursivering). 

Det går att se att en förändring i läsningsuttrycken har skett från kursplanerna Svenska A, B 

och C i Lpf94/Gy2000 till kursplanerna Svenska 1, 2 och 3 i Gy11. Förändringen uttrycks 

starkast i Svenska B där det står beskrivet att ett av de mål som eleven ska uppnå är att denne ska  

[...] ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk 
och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker (Skolverket, 
2000:181). 

Skillnaden i Svenska 3 i Gy11 är att undervisningen i svenska ska behandla följande innehåll, att 

det är mål som ska uppnås nämns inte. 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 
verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker 
(Skolverket, 2011:169). 

Rubriken i Lpf94/Gy2000 anslår att detta är mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs, 

medan rubriken i Gy11 anslår att undervisningen ska behandla detta innehåll. Innehållet är i stort 

sett detsamma i de båda kurserna, men tanken bakom formuleringarna skiljer sig åt. 

Läsningsdiskursen är därmed inte central i kursplanerna för Gy11, utan vad som ska läsas och hur 

det ska läsas är öppet för tolkning, trots det till synes detaljstyrda dokumentet. 

 

6.1.5 Sammanfattning 

Genom ovanstående analyser urskiljs fyra olika läsningsdiskurser som är mer framträdande än 

andra. Dessa fyra diskurser är en undervisningsdiskurs, en kulturell diskurs, en elevdiskurs och en 

måldiskurs. 

 

Undervisningsdiskurs i Lgy70 

I Lgy70 är undervisning nodalpunkten som tecknet eleven kretsar kring. Läsningen uttrycks med att 

det antas att eleven kan läsa, eftersom denne ska ”vidga sina kunskaper” (Skolöverstyrelsen, 

1983:267). Denna läroplan behandlar vad hela svenskämnet ska syfta till, därmed kommer inte 

läsningen i ett uttryckt fokus. Det är i Lgy70:s supplement 80 som läsningen tar större uttryck. I 

detta styrdokument uttrycks läsning i termer av förståelse och uppskattning, läsning av texter står 

för något allmänbildande, något som eleverna ska ha behållning av. Detta kan ses som en naturlig 

övergång av det faktum att detta dokument är ett supplement till Lgy70. Litteratur är den första 

nodalpunkten som utmärks vilket tyder på att läsning är en central del. Från att eleven ska ”vidga 

sina kunskaper” i Lgy70 ska denne nu ges kunskap av att läsa. Just kunskap är ett tecken som 
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kretsar kring nodalpunkten litteratur, och eleven benämns inte längre som eleven utan som läsaren. 

Läsaren är ett tecken runt nodalpunkten. 

Kulturdiskurs och elevdiskurs i Lgy70:s supplement 80 

Undervisningen om litteratur bör enligt Lgy70:s supplement 80 individanpassas eftersom läsning 

är något som sker utifrån elevens egna förutsättningar och intressen (Skolöverstyrelsen, 1982:24). 

Denna individanpassning försvinner i Lpf94/Gy2000. Efter att i detalj ha beskrivit vilka 

kunskaper eleven, eller i detta fall läsaren, bör få ut av läsning beskrivs i Lpf94/Gy2000 endast de 

mål som ska nås av eleven. I Lpf94/Gy2000 framställs läsningen som vilken annan kunskap som 

helst till skillnad från i Lgy70:s supplement 80 där det framgår varför eleven ska läsa genom att 

läsning sätts in i en kulturdiskurs, där läsning berikar både språket och eleven själv. Eleven ses 

inte längre som en läsare, utan refereras endast till som eleven. 

 

Måldiskurs i Lpf94/Gy2000 

Det är stor skillnad i hur läsning kommer till uttryck från Lgy70:s supplement 80 till 

Lpf94/Gy2000. Eleven som det betecknade är i Lgy70:s supplement en tänkande varelse som vill 

läsa på grund av de kunskaper den får ut av läsningen, som också är nodalpunkten. I 

Lpf94/Gy2000 är nodalpunkten mål, och en naturlig konsekvens av detta är att styrdokumenten 

blir väldigt målstyrda. Läsningen uttrycks i svagare termer än i föregående dokument, och hur 

målen ska uppnås anges inte. Det är inte heller uttryckt att eleven ska läsa, eftersom det endast 

står utskrivet att eleven ska tillägna sig litteratur, ett uttryck som är öppet för tolkning. I de tidigare 

detaljstyrda dokumenten anges hur eleven, läsaren, ska uppnå utsatta mål genom att det bland 

annat beskrivs varför eleven, läsaren, ska läsa. 

 

Avsaknaden av läsningsdiskurs i Gy11 

I Gy11 återgår läroplanerna till att bli mer detaljstyrda än målstyrda. Detta kommer till uttryck 

genom att nodalpunkten i denna läroplans ämnesbeskrivning är undervisning, och att eleven är ett 

tecken som kretsar runt denna nodalpunkt. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att ”läsa och 

arbeta med texter” (Skolverket, 2011:160) och vilka texter detta är beskrivs i de olika kurserna för 

svenskämnet: Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Gy11 bygger till stor del vidare på Lgy70:s 

supplement 80, de liknar varandra i fråga om hur eleven ska utvecklas. Läsningen blir vid en 

första anblick återigen central, men vid en närmare granskning är dessa till synes detaljstyrda 

dokument öppna för tolkning. Detta visar sig i och med att kursplanerna, inte har någon tydlig 

nodalpunkt, det är endast svenskämnets syfte som har det när det uttrycks att eleven ska ges 

möjlighet att läsa och arbeta med texter. Det intressanta är att läsningen byter uttryckssätt när den 

hamnar i kursplanerna. Eleven ska inte uttryckligen läsa texter, texter ska behandlas. I Lgy70:s 
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supplement beskrivs vilka texter som ska läsas genom att tydligt uttrycka innehållet i verket, det 

ska vara ”litteratur med klart markerad handling och tydligt gestaltade människor och problem 

(Skolöverstyrelsen, 1982:24). I Gy11 kortas detta resonemang ned till att handla om att 

undervisningen ska behandla ”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider 

och kulturer” (Skolverket, 2011:162). 

Sammanfattningsvis har läroplanerna, i fråga om hur läsning kommer till uttryck, gått från att i 

detalj beskriva vad eleven ska läsa och hur denne ska läsa, till att bli målfokuserade i fråga om 

vilka mål som ska uppnås i läsning. Idag finns en tendens till att rådande styrdokument återigen 

är detaljstyrda i fråga om vilket innehåll undervisningen ska ha, men innehållet är öppet för 

tolkning eftersom många av de begrepp som används för att beskriva läsningen är diffusa. 

Läsningen har gått från att vara insatt i tydliga diskurser i de tidigare läroplanerna till att i rådande 

läroplan Gy11 helt sakna en läsningsdiskurs att inrätta sig i. Eleven har gått från att ha varit ett 

tecken i alla styrdokument till att i Gy11 endast varit tecken i ämnets syfteformulering för att sedan 

försvinna helt. Den diskurs som läsning uttrycks tydligast i är kulturdiskursen Lgy70:s supplement 

80 eftersom det i den är klart uttryckt vad som ska läsas och hur, och vad läsning av texter gör 

med eleven. 

 

6.2 Funktionell textanalys 

I följande kapitel kommer resultaten från den funktionella textanalysen att presenteras. I 6.2.1 

presenteras resultaten från Lgy70, i 6.2.2 resultaten från Lpf94/Gy2000 och i 6.2.3 presenteras 

resultaten från Gy11. De språkhandlingar (fråga, påstående, uppmaning och erbjudande) och den 

modalitet (sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet) som analyseras presenteras under 

egna rubriker för varje läroplan. I de exempel som ges markeras subjekt med understruken stil 

och finit med fet stil. I bilaga 2 återfinns samtliga analyserade fria satser som rör läsning från 

materialet. 

 

6.2.1 Lgy70 

Som tidigare nämnt analyseras sidorna 23–26 i Lgy70, supplement 80, då dessa berör 

litteraturstudiet i svenskämnet. 81 fria satser analyseras och i följande kapitel redovisas analyserna 

av de språkhandlingar och den modalitet som finns. 

 

Språkhandlingar i Lgy70 

I följande tabell, tabell 3, visas fördelningen av språkhandlingar bland de 81 fria satser som berör 

läsning som analyseras. 
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Tabell 3. Fördelning av språkhandlingar i Lgy70. 

  Fråga Påstående Uppmaning Erbjudande 
Kongruent 0 33 (41%) 0 N/A5 
Metaforisk 0 0 48 (59%) 0 

 

Utifrån tabell 3 kan man se att materialet huvudsakligen består av kongruent uttryckta påståenden 

och metaforiskt uttryckta uppmaningar. Huvuddelen av materialet består alltså av uppmaningar 

som skribenten av texten ger till läraren i ämnet när det kommer till vad som ska undervisas om i 

läsning. Intressant att notera är att inga av dessa uppmaningar är kongruent uttryckta, alltså med 

ett finit som är i imperativform, utan alla uttrycks genom påståendesatser. I (1)–(3) ges exempel 

på hur dessa metaforiska uppmaningar uttrycks i Lgy70. 

(1) Genom de kunskaper skönlitteraturen ger får läsaren möjlighet att ta ställning till olika 
livshållningar. 

(2) Vilken litteratur man väljer måste i stor utsträckning bestämmas av vilken elevgrupp 
som skall läsa den. 

(3) Också dikter och dramatiska texter kan fylla syftet.  

Alla exempel är påståendesatser eftersom de har både ett subjekt och ett finit, men dessa 

uttrycker inte påståenden eftersom de inte uttrycker en språkhandling för utbyte av information. 

Om dessa uppmaningar hade uttryckts kongruent, det vill säga med finitet i imperativform, hade 

dessa uttryckt ett klart maktövertag från skribenten till läraren, men genom att uttrycka 

uppmaningarna metaforiskt genom påståendesatser öppnas språkhandlingen för förhandling. 

Läraren kan, teoretiskt sett, motsätta sig eller ifrågasätta de uppmaningar om läsning som finns i 

läroplanen. Holmberg och Karlsson menar att metaforiskt uttryckta uppmaningar betyder att 

kravet på handling inte blir lika omedelbart (2006:54). Hade exempel (2) uttryckts kongruent, 

”Välj litteratur utifrån elevgrupp!”, hade kravet varit omedelbart, men eftersom det nu uttrycks 

genom en påståendesats är detta inte någonting läraren måste utföra vid tillfället för läsningen av 

dokumentet, utan urvalet av litteratur utifrån elevgrupp kan ske vid ett senare tillfälle. 

Exempel (1) ser till ytan ut som ett vanligt påstående, bland annat eftersom det inte uttrycks 

med ett modalt verb, men innebörden för den lärare som läser meningen är ändå tämligen klar: 

undervisningen ska innehålla skönlitteratur och den ska ge eleverna möjlighet att diskutera eller 

behandla olika livshållningar. Då blir detta en uppmaning för läraren att följa. 

33 av de 81 fria satserna är kongruent uttryckta påståenden, alltså påståenden som förser 

läsaren med information. I exempel (4)–(6) återges exempel på kongruent uttryckta påståenden. 

(4) Skönlitteraturen är en del av vår kultur. 

                                                

 
5 Språkhandlingen erbjudande har inget kongruent uttryck utan kan endast uttryckas genom grammatiska metaforer 
(Holmberg & Karlsson, 2006:55). 
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(5) Dessa texter visar att nutidsmänniskan är en produkt inte bara av det samhälle hon 
lever i utan också av gångna tiders värderingar, attityder och erfarenheter. 

(6) Litteraturläsning kan således både illustrera och inspirera till studier av verkligheten 
nu och förr, både inom svenskämnet och i samverkan med andra ämnen.  

Dessa språkhandlingar används i huvudsak i Lgy70 för att ge läraren ytterligare information om 

läsning. Det analyserade avsnittet inleds och avslutas med att ge information om skönlitteratur 

och litteraturläsning, som vi kan se i exempel (4) och (6), för att ge uppmaningarna ett 

sammanhang. Exempel (5) kommer efter flera uppmaningar och tjänar alltså till att fördjupa 

uppmaningen med information, antagligen för att läraren ska få ett sammanhang för dessa 

uppmaningar. Påståendesatserna ger alltså läraren information och fakta kring läsning som kan 

göra att den lärare som läser dokumentet känner sig mer motiverad att genomföra de krav som 

ställs kring läsningen i gymnasieskolan. 

 

Modalitet i Lgy70 

44 av de 81 språkhandlingar om läsning som analyseras använder dessutom modala verb som 

finit, vilket ger ytterligare en betydelsedimension till satserna. Tabell 4 visar hur modaliteten 

fördelar sig i materialet. 

 

Tabell 4. Fördelning av modalitet i Lgy70. 

  Låg grad Medelhög grad Hög grad 
Sannolikhet 0 0 0 
Vanlighet 12 (27%) 0 0 
Förpliktelse 18 (41%) 10 (23%) 4 (9%) 
Villighet 0 0 0 

 

Användningen av modalitet gör att språkhandlingarna inte bara uttrycker påståenden eller 

uppmaningar, utan de modala verben modifierar satserna. I de fall språkhandlingarna är 

uppmaningar förstärks dessa med modala verb som uttrycker förpliktelsemodalitet av olika grad. 

Några exempel på detta visas i (7)–(9). 

(7) Studiet av litteratur kan läggas upp på olika sätt, […] 

(8) Varje klass bör få möta litteraturen på ett sådant sätt att elevernas engagemang för den 
vidgas och att de stimuleras att läsa. 

(9) Elever som är ovana vid läsning eller har svårigheter att läsa måste ges tid för att 
komma igång med sin läsning och även för att genomföra den framgångsrikt.  

Dessa exempel illustrerar förpliktelsemodalitet i tre olika grader. I exempel (7) signalerar finitet 

kan en förpliktelsemodalitet av låg grad. Läraren är alltså förpliktigad, både genom den 

uppmanande språkhandlingen och genom bruket av förpliktelsemodalitet, att strukturera studiet 



 

 33 

av skönlitteratur på något sätt. Kan betyder dock att det inte är ett så starkt krav, utan läraren kan 

göra på det sätt hen behagar. Här lämnas alltså ett handlingsutrymme vad gäller studiet av 

litteratur. I exempel (8) är finitet bör vilket är ett modalt verb med en medelhög 

förpliktelsemodalitet och i denna uppmaning lämnas läraren inte alls lika mycket 

handlingsutrymme som i exempel (7), utan här förväntas läraren konstruera undervisning där 

eleverna får möta läsningen på så sätt att de stimuleras och engageras till att läsa. Exempel på den 

högsta graden av förpliktelsemodalitet finns i exempel (9) där läraren inte lämnas något 

handlingsutrymme alls. Här måste hen ge elever som är ovana vid läsning eller har lässvårigheter 

tid. 

12 av 44 fria satser som har modala verb uttrycker vanlighetsmodalitet. Dessa språkhandlingar 

är påståenden som modifieras med vanlighetsmodalitet så att den information som ges gäller mer 

eller mindre ofta. I (10)–(12) ges exempel på de språkhandlingar som uttrycker 

vanlighetsmodalitet. 

(10) När man läser vad andra skrivit, kan man få lust att skriva själv. 

(11) Sådana texter kan också fästa uppmärksamheten på gemensamma, allmängiltiga och 
tidlösa drag. 

(12) Kunskap därom kan ge nyckeln till en text eller ett visst drag i ett författarskap.  

Dessa påståenden syftar till att ge läraren mer information kring vad undervisningens syfte är och 

varför läsning är bra. All vanlighetsmodalitet i materialet uttrycks med kan som signalerar en låg 

grad av vanlighet. Användningen av den låga graden av vanlighet beror antagligen på att 

skribenten vill gardera sig och inte göra anspråk på allmän giltighet. Det kan finnas elever som 

inte får lust att skriva själv vid läsning av skönlitteratur och det kan finnas texter som inte gör att 

eleverna fäster uppmärksamheten på olika drag eller författarskap. Detta gör alltså att dessa 

påståenden öppnar för andra möjligheter eftersom det är svårt att uttrycka en allmängiltighet när 

det gäller litteraturens påverkan på människan. Vanlighetsmodalitet används ofta i texter som är 

giltiga för flera verksamheter där förutsättningarna kan skifta och passar därför bra i ett 

dokument som är giltigt för alla gymnasieskolor i Sverige men där rum lämnas för skillnader i 

läsning skolorna emellan. 

 

6.2.2 Lpf94/Gy2000 

Det är alltså kursplanerna för Svenska A, B och C från Gy2000 som analyseras eftersom de tillhör 

Lpf94 och trots att det är tre olika kursplaner som analyseras är det betydligt färre fria satser än 

vad som återfinns i Lgy70. 28 fria satser som rör läsning analyseras i Lpf94/Gy2000 och i 

följande kapitel redovisas de språkhandlingar och den modalitet som analyseras. 
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Språkhandlingar i Lpf94/Gy2000 

I tabell 5 visas fördelningen av de språkhandlingar som finns i de 28 fria satserna som rör läsning. 

 

Tabell 5. Fördelning av språkhandlingar i Lpf94/Gy2000. 

  Fråga Påstående Uppmaning Erbjudande 
Kongruent 0 0 0 N/A 
Metaforisk 0 0 28 (100%) 0 

 

Alla fria satser som rör läsning i kursplanerna är metaforiskt uttryckta uppmaningar. Eftersom 

Lpf94 är den första läroplanen som är målstyrd och inte detaljstyrd är det inte konstigt att den är 

kortare och mer koncis än Lgy70. Exempel (13)–(15) visar hur de metaforiska uppmaningarna 

uttrycks i Lpf94/Gy2000.  

(13) Eleven skall kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven 
själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare. 

(14) Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater 
och film […] 

(15) Eleven resonerar om texters och andra mediers innehåll, form och budskap. 

Kursplanerna är mycket korta och koncisa och använder sig inte av några påståenden 

överhuvudtaget. Eftersom de är målstyrda står endast de mål som eleven ska uppnå kring läsning 

och för läraren som läser dessa påståendesatser tolkas de som uppmaningar eftersom det är hen 

som måste se till att eleverna uppnår dessa mål. Det finns inga påståendesatser som fungerar som 

påståenden som ger information om varför eller hur när det kommer till läsning, utan det finns 

endast påståendesatser som uttrycker uppmaningar. Läraren finner alltså ingen information kring 

läsning som stöd utan får endast uppmaningar om vad eleverna ska uppnå när det gäller läsning 

av texter. 

 

Modalitet i Lpf94/Gy2000 

I jämförelse med Lgy70 används heller inte många modala verb. Det finns endast sex fria satser 

som har finit som uttrycks med ett modalt verb. I tabell 6 visas fördelningen av modaliteten hos 

de sex fria satserna. 

 

Tabell 6. Fördelning av modalitet i Lpf94/Gy2000. 

  Låg grad Medelhög grad Hög grad 
Sannolikhet 0 0 0 
Vanlighet 0 0 0 
Förpliktelse 0 0 6 (100%) 
Villighet 0 0 0 
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Som framgår i tabell 6 är alla fall av modalitet i satserna förpliktelsemodalitet av hög grad och i 

alla sex satserna är det verbet skall som används. I exempel (16)–(18) illustreras användningen av 

skall.  

(16) Eleven skall kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 
bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer. 

(17) Eleven skall kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider 
och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning. 

(18) Eleven skall kunna på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som har 
anknytning till elevens studieinriktning.  

Som fördelar med en målstyrd kursplan kan anföras att den ger läraren stort handlingsutrymme 

att själv kunna bestämma över hur undervisningen kan gå tillväga och det stämmer överens med 

de språkhandlingar och modaliteten som återfinns i Lpf94/Gy2000. Förpliktelsemodaliteten är 

enbart hög, vilket betyder att det inte finns något alternativ för lärarna när det gäller vad eleverna 

ska uppnå i läsningen, men däremot anger inte uppmaningarna hur eller på vilket sätt som 

läsningen ska uppnås. I Lgy70 finns påståenden som ger information om läsning av texter, men i 

Lpf94/Gy2000 har istället uppmaningarna skärpts genom förpliktelsemodaliteten och sedan har 

man tagit bort påståenden som ger information, vilka hade kunnat fungera som motivation till 

varför läraren ska undervisa om och i läsning. 

 

6.2.3 Gy11 

Kursplanerna för Svenska 1, 2 och 3 i Gy11 följer i stort sett samma mönster som 

Lpf94/Gy2000 vad gäller avsaknaden av påståenden som ger information och de består nästan 

enbart av uppmaningar till läraren. 27 fria satser som rör läsning analyseras i Gy11 och i följande 

kapitel redovisas de språkhandlingar och den modalitet som analyseras. 

 

Språkhandlingar i Gy11 

I tabell 7 visas fördelningen mellan språkhandlingarna om läsning som finns i Gy11. 

 

Tabell 7. Fördelning av språkhandlingar i Gy11. 

  Fråga Påstående Uppmaning Erbjudande 
Kongruent 0 1 (4%) 0 N/A 
Metaforisk 0 0 26 (96%) 0 

 

Av de 27 fria satserna är det endast en (1) som är ett kongruent uttryckt påstående som ger 

information. I exempel (19) visas påståendesatsen. 
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(19) […] och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär 
hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

Exemplet kommer från den andra meningen i ämnesbeskrivningen för svenskämnet. I dessa 

första rader betonas att ämnet är lika delar språk som litteratur och det är just beskrivningen ovan 

som relaterar till läsning. Förutom denna formulering består ämnesbeskrivningen till större del av 

vad ämnet syftar till, vilket uppfattas som uppmaningar till den lärare som läser dokumentet 

eftersom det är det som hen måste undervisa i. Trots avsaknaden av påståenden rörande läsning 

av texter i Gy11 så indikerar ändå denna mening och det faktum att det finns en 

ämnesbeskrivning att man velat gå tillbaka till de tendenser som ses i Lgy70. Det vill säga fler 

påståendesatser som ger information om läsning till läraren och som utvecklar de uppmaningar 

som finns. 

Exempel på metaforiskt uttryckta uppmaningar som ges i Gy11 finns i (20)–(22).  

(20) Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteratur se såväl det särskiljande som det 
allmängiltiga i tid och rum. 

(21) Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva 
egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. 

(22) Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska 
och stilistiska begrepp. 

Majoriteten av de påståenden som finns i Gy11 är av de slag som visas i exempel (20)–(22), alltså 

bestående av finita verb i presens. Att använda finita verb i presens gör inte enbart att 

språkhandlingen förankras i nuet, rent betydelsemässigt innebär det att handlingen kommer 

närmare den som läser dokumentet, i detta fall läraren. Användandet av presens gör också att 

skribenten kommer närmare sin läsare, något som gör att det kan uppfattas som ännu mer 

tvingande att läraren måste se till att eleverna till exempel kan reflektera över innehåll och form 

när det kommer till läsning. 

 

Modalitet i Gy11 

Användandet av modala verb ökar också i jämförelse med Lpf94/Gy2000. 16 fria satser har finit 

som uttrycks med modalt verb och i tabell 8 visas fördelningen av modalitet i Gy11. 

 

Tabell 8. Fördelning av modalitet i Gy11. 

  Låg grad Medelhög grad Hög grad 
Sannolikhet 0 0 0 
Vanlighet 0 0 0 
Förpliktelse 4 (25%) 0 12 (75%) 
Villighet 0 0 0 
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Som framgår av tabell 8 realiserar alla modala verb förpliktelsemodalitet och majoriteten av dessa 

realiserar förpliktelse av hög grad. Till skillnad från Lpf94/Gy2000 som inte har någon 

förpliktelsemodalitet av låg grad, finns här fyra fria satser som uttrycker låg grad. Detta indikerar 

också en likhet med Lgy70 som har förpliktelsemodalitet av alla grader. I exempel (23)–(25) visas 

användandet av modala verb i Gy11. 

(23) Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. 

(24) I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer 
av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 
utbildningen. 

(25) Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära analys av 
ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. 

Alla modala verb som uttrycker förpliktelsemodalitet av hög grad använder verbet ska och dessa 

formuleringar används i formuleringar om svenskämnets syfte och de olika kursernas syfte. 

Läraren är alltså högt förpliktigad att se till att ämnets och kursernas syften när det kommer till 

läsning uppnås och hen får inget handlingsutrymme i frågan. Förpliktelsemodalitet av den lägre 

graden realiseras med hjälp av verbet kan i materialet. Dessa används i kurskraven, vilket 

illustreras i exempel (25). Användningen av förpliktelsemodalitet av låg grad gör att läraren 

fortfarande är förpliktigad att se till att eleven tillägnar sig kunskaperna som står beskrivna när det 

kommer till läsning, men eftersom kraven beskrivs med låg grad av förpliktelse lämnar det rum 

för individuella olikheter eleverna emellan. 

 

6.2.4 Sammanfattning 

Resultaten från den här delstudien visar att formuleringarna om läsning är fler i Lgy70 än i de 

andra läroplanerna samt att dessa består av två olika språkhandlingar: påståenden och 

uppmaningar. Uppmaningarna är metaforiska, det vill säga att de inte uttrycks med imperativ, 

utan genom påståendesatser, och dessa utgör majoriteten (48 av 81 fria satser) av 

språkhandlingarna i formuleringarna om läsning. 33 av 81 av de fria satserna är kongruenta 

påståenden som ger ytterligare information om de uppmaningar som läraren får, till exempel 

information om varför läsning av texter är bra. Ungefär hälften av alla språkhandlingar i Lgy70 

uttrycks dessutom med hjälp av modala verb vilket modifierar betydelsen av finiten ytterligare. 

Den vanligaste modaliteten som uttrycks i Lgy70 är förpliktelsemodalitet av olika grad, vilket gör 

att uppmaningarna modifieras ytterligare till att verkligen göra lärarna ännu mer starkt 

förpliktigande att följa uppmaningarna som rör läsning. I en del påståenden används 

vanlighetsmodalitet för att uttrycka att något är mer eller mindre vanligt, alltså en gardering för att 

det som påståendena uttrycker när det kommer till läsning inte behöver ske i varje klassrum. 
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I de senare läroplanerna kan man observera skiftet från en detaljstyrd till en målstyrd läroplan. 

Lpf94/Gy2000 innehåller 28 fria satser som rör läsning och alla dessa är metaforiskt uttryckta 

uppmaningar. I Lpf94/Gy2000 saknas alltså påståenden som ger information till läraren. Läraren 

får endast uppmaningar om vad eleverna ska kunna när det gäller läsning, men inga 

förtydliganden eller hjälp på vägen till att uppnå uppmaningarna. Av de 28 fria satserna är det 

endast sex satser som använder ett modalt verb som finit och alla är förpliktelsemodalitet av hög 

grad. Detta betyder att läraren i dessa formuleringar är ännu tydligare och starkare ålagd att 

genomföra uppmaningarna kring läsning. I Gy11 finns ungefär lika många formuleringar om 

läsning, 27 stycken, och av dessa återfinns ett (1) påstående som ger läraren information. Denna 

information återfinns i början av ämnesbeskrivningen för svenskämnet och ger läraren 

information om varför läsning gynnar människor. Resterande formuleringar är metaforiskt 

uttryckta uppmaningar. Av de 26 uppmaningarna uttrycks 16 av dessa med hjälp av modala verb 

som uttrycker förpliktelsemodalitet av olika grad. Förpliktelsemodalitet av hög grad betyder att 

läraren inte får något handlingsutrymme utan måste genomföra uppmaningarna. I kurskraven 

finns förpliktelsemodalitet av låg grad vilket betyder att läraren fortfarande måste genomföra 

uppmaningarna, men att det finns rum för individuella skillnader elever emellan när det kommer 

till läsning. 

Sammanfattningsvis visar den här delstudien att formuleringar om läsning är starkt uttryckta i 

alla läroplanerna genom förpliktelsemodalitet av olika grad, medan Lgy70 är den enda läroplanen 

som dessutom har påståenden som ger information till läraren om varför uppmaningarna om 

läsning ska genomföras. Dessa påståenden ger lärare en bakgrund utifrån vilken de kan utföra sin 

lärargärning. I Lpf94/Gy2000 och Gy11 är lärare i större grad lämnade att själva förstå varför och 

hur uppmaningarna om läsning ska genomföras. Eftersom alla uppmaningar i delstudien uttrycks 

metaforiskt visar delstudien att de inte är uttryckta så tydligt som de hade kunnat vara genom 

användandet av kongruenta uttryck, men däremot används ofta modalitet för att förtydliga och 

förstärka uppmaningarna. 
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7 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur läsning kommer till uttryck i både innehåll och form i 

styrdokumenten för svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11, och vi finner att det 

skett en förändring i hur läsning uttrycks mellan dessa läroplaner. Diskursanalysen visar att det 

finns tydliga läsningsdiskurser i läroplanerna Lgy70–Lpf94/Gy2000, men att det i Gy11 saknas 

läsningsdiskurser. Den funktionella textanalysen visar att formuleringar om läsning är starkt 

uttryckt i alla läroplaner genom förpliktelsemodalitet av olika grad. Läsning i gymnasieskolan har 

gått från att uttryckas med både språkhandlingarna uppmaning och påståenden till att i 

Lpf94/Gy200 och Gy11 nästan enbart bestå av uppmaningar, vilket gör att lärare idag inte alls får 

mycket information om varför undervisning om och i läsning ska bedrivas. I detta kapitel 

diskuteras resultaten från de båda delstudierna tillsammans. 

I Lgy70:s supplement 80 beskrivs läsning explicit, det vill säga att det klart och tydligt beskrivs 

vad eleven ska läsa och eleven beskrivs även som läsare i detta dokument. Läsningen är 

individanpassad och den berikar eleven, både själsligt och kulturellt. I Gy11 beskrivs läsningen 

mera implicit, det vill säga att den nämns knappt vid ord. När litteratur nämns beskrivs den i 

termer av vad som ska behandlas, inte läsas, och den individanpassade läsningen som finns 

beskriven i Lgy70:s supplement 80 återfinns inte i Gy11. Detta går att koppla till det Molloy 

menar att litteraturundervisning handlar om. Hon menar att litteraturundervisning ofta handlar 

om den didaktiska frågan vad som ska behandlas i undervisning om litteratur, det vill säga vilket 

stoffinnehåll undervisningen ska ha. Istället för att fokusera på den elevgrupp som ska 

tillhandahålla sig undervisningen, det vill säga individanpassa undervisningen, riskerar 

undervisningen att handla om språk och litteratur (2002:313 f.). Det är denna vad-fråga som tydligt 

uttrycks i Gy11. I Gy11 tas elevens egna förutsättningar och intressen inte upp som argument för 

val av litteratur. Molloy menar att det skulle vara bättre om undervisningen fokuserar på den 

enskilda eleven när undervisning om litteratur ska ske, alltså att läraren inriktar sig på den 

didaktiska frågan vem som ska få undervisning. När man inriktar undervisningen på denna vem-

fråga kommer undervisningen om litteratur inte handla om litteratur, utan istället kommer 

eleverna att uppleva litteratur genom sig själva (2002:314). Detta synsätt är uttryckt i Lgy70:s 

supplement 80, där det bokstavligen står att det är elevens, läsarens, individuella förutsättningar 

och intressen som gör att denna kan uppskatta och förstå ett litterärt verk (Skolöverstyrelsen, 

1982:24). Läsning tar ett tydligt steg från att vara inrättad i en kulturdiskurs vilken påvisar alla 

fördelar med att läsa litteratur till att sväva kring uttryck som inte inrättar sig i någon specifik 

läsningsdiskurs. 

Vår studie visar dessutom tydligt på de skillnader man kan urskilja mellan en detaljstyrd och en 

målstyrd läroplan. Lgy70:s supplement 80 har utöver språkhandlingen uppmaningar till läraren 

många påståendesatser som ger information om vad uppmaningarna ska syfta till och varför, 
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vilket gör att läsningens roll uttrycks explicit. I de senare läroplanerna, Lpf94/Gy2000 och Gy11 

finns inga påståendesatser med information, sånär som ett (1) enstaka påstående i början av 

Gy11, utan här förväntas läraren själv kunna tolka vad uppmaningarna syftar till och varför de ska 

genomföras. Genom att läsningen sätts in i en måldiskurs som inte beskriver hur läsning ska gå 

till stämmer denna analys överens med vad Hultin (2006) skriver i sin avhandling när hon menar 

att läroplanen som var aktuell under hennes studie (Lpf94) innehåller många opreciserade 

begrepp som gör att kursplanerna innehåller en mångtydighet. Den avgörande faktorn för 

litteraturundervisningen i skolan blir alltså hur dessa tolkas av den lärare som läser läroplanen. 

Även Westlund kommer fram till samma slutsats i sin avhandling som undersöker bedömning av 

läsförståelse i Sverige och Kanada. Westlund menar att svenska lärare saknar ett gemensamt 

metaspråk vilket gör att de kanske inte tolkar läroplanerna utifrån samma kunskapsbas (Westlund, 

2013:275). Visserligen behandlar Westlunds studie lärare i de yngre åldrarna, men hennes resultat 

när det kommer till tolkning av styrdokument är intressant även för denna studie. Både Hultin 

och Westlund betonar att kursplanerna är mångtydiga och att lärare inte har ett gemensamt 

metaspråk, vilket lämnar tolkningen av uppmaningarna i läroplanerna till varje enskild lärare. 

I ljuset av Hultin och Westlunds slutsatser att det är varje enskild lärares tolkning av 

läroplanerna som avgör vad som undervisas när det kommer till läsning är det intressant att 

koppla dessa slutsatser till resultaten från Bergöös (2005) avhandling. Bergöös slutsats är att 

lärarstudenter i svenska till viss del inspireras av sin egen undervisning i svenskämnet som elever i 

grundskola och gymnasiet när de själva undervisar, vilket betyder att gamla konceptioner av 

svenskämnet från äldre läroplaner kan vara aktuella i läsundervisning i klassrum även idag. 

Eftersom dagens läroplan är målstyrd, vilket bland annat ses genom att den mestadels består av 

språkhandlingen uppmaningar som beskriver vad som ska uppnås när det gäller läsning, men inte 

hur det ska uppnås, och om lärare dessutom saknar ett gemensamt metaspråk är det inte konstigt 

att dagens lärare tänker tillbaka på sin egen skolgång och inspireras av den. Vår studie visar 

dessutom att avsaknaden av tydliga läsningsdiskurser gör att det kan vara svårt för lärare att veta 

vad som ska undervisas i när det kommer till läsning. 
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8 Konklusion och utblick 

I vår studie finner vi hur gymnasieskolans läroplaner har gått från en gemensam grund för lärare 

att stå på när det gäller undervisning i läsning till att varje lärare idag får ansvara för sin egen 

tolkning. Om varje lärare får tolka läroplanerna som hen förmår är det kanske inte konstigt att 

läsförståelsen hos svenska elever har minskat eftersom dagens läroplaner lämnar tolkningen av 

dessa öppen; läsningen i Gy11 försvinner till förmån för vad som ska behandlas när det kommer 

till texter.  

Vi är medvetna om att det inte endast är läroplanernas förändringar som gör att elevers 

läsförståelse sjunker. Det kan även bero på faktorer som att lärare har mindre lektionstid, mer 

administrativt arbete och mindre tid för den enskilda eleven. Ett förslag till vidare forskning kan 

då vara att intervjua lärare, rektorer och/eller elever om de anser att våra slutsatser stämmer. 

Genom att använda sig av metoder som inkluderar lärare, till exempel just intervjuer eller enkäter, 

kan man utveckla resultaten från denna studie. I denna studie har vi inte fokuserat på den faktiska 

undervisningssituationen, därför skulle klassrumsobservationer av läsundervisning i gymnasiet 

kunna vara av intresse för fortsatt forskning. 

Avslutningsvis anser vi att vi i vår studie kan urskilja en konsekvens för läsningen i 

gymnasieskolan genom att läroplanerna har gått från att vara detaljstyrda till målstyrda. I Lgy70:s 

supplement 80, finns nodalpunkter som gör att läsning beskrivs explicit. I Gy11 står det endast i 

kursplanen för Svenska 3 att eleverna ska läsa, i de övriga kursplanerna står det endast att eleverna 

ska ha kunskap om läsning. Förändringen i synen på läsning kan visa en tendens till att läsning så 

som vi känner till den är på väg bort. Hur stor roll kommer läsning av texter att spela i framtidens 

gymnasieskola? 



 

 42 

9 Referenslista 

9.1 Primärkällor 

Skolverket (2000). Gy2000:16. Samhällsvetenskapsprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolöverstyrelsen (1982). Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement 80. Svenska. Stockholm: 

LiberUtbildningsförlaget. 

Skolöverstyrelsen (1983). Läroplan för gymnasieskolan. 1, Allmän del. 3:e uppl. Stockholm: 

LiberUtbildningsförlaget. 

 

9.2 Sekundärkällor 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Bergöö, Kerstin (2005). Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv. 

Malmö: Malmö högskola. 

Brantefors, Lotta (2011). Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om 

skola och utbildning. Uppsala: Uppsala universitet. 

Enefalk, Hanna; Anders, Lars M; Aronsson, August; Englund, Viktor; Novaky, György; 

Svensson, Magnus; Thisner, Fredrik; Ågren, Henrik & Ågren, Maria (2013-01-02). Våra 

studenter kan inte svenska. http://www.unt.se/start/vara-studenter-kan-inte-svenska-

2027570.aspx (hämtad 2015-04-22). 

Hamberg, Leena (2011). ”Alternativa läsarroller i en arbetsplan”. I: Holmberg, Per; Karlsson, 

Anna-Malin & Nord, Andreas (red.) (2011). Funktionell textanalys. s. 139–151. Stockholm: 

Norstedts. 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006). Grammatik med betydelse. En introduktion till 

funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Holmberg, Per (2011). ”Texters interpersonella grammatik”. I: Holmberg, Per; Karlsson, Anna-

Malin & Nord, Andreas (red.) (2011). Funktionell textanalys. s. 97–113. Stockholm: Norstedts. 

Hultin, Eva (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie. 

Örebro: Örebro universitet. 

Josefsson, Gunlög (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 



 

 43 

Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori! 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Lundgren, Ulf P. (1989). Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori. 2:a uppl. 

Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Molloy, Gunilla (2002). Läraren, litteraturen, eleven. En studie om läsning på högstadiet. Stockholm: 

Lärarhögskolan. 

Nationalencyklopedin. ”Kultur”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kultur, 

(hämtad 2015-05-17). 

Skolverket (2014-04-01). Kraftig försämring i PISA. http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616 (hämtad 2015-04-

22). 

Stensson, Britta (2006). Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: Daidalos. 

Strømsø, Helge I. (2008). ”Högläsning, snabbläsning och läsförståelse – om läsning och forskning 

om läsförståelse”. I: Bråten, Ivar (red.) (2008). Läsförståelse i teori och praktik. s. 23–46. Lund: 

Studentlitteratur. 

Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska 

bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: Natur & Kultur. 

Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 



 

 44 

Bilagor 

Bilaga 1. Protokoll från diskursanalysen 

Läroplan Nodalpunkt Tecken kring 
N.P. 

Läsning Läsnings-
diskurs 

Lgy70, allmän 
del 

Undervisning Eleven 
Kunskap 
Språk 
Litteratur 
Huvudmoment 

Undervisningen i 
svenska skall ge 
eleverna vidgade 
kunskaper om 
språket och 
litteraturen och 
utveckla deras 
förmåga att använda 
språket (Lgy70:267) 
 
självständigt och i 
meningsfulla 
sammanhang ska 
arbeta med olika 
språkliga 
uttrycksformer för 
att lära känna, 
bedöma och bruka 
språket och 
litteraturen som 
medel för 
information, 
påverkan, kontakt 
och konstnärligt 
skapande 
(Lgy70:267) 

 
Inom ämnet 
svenska skall 
eleverna också 
utveckla sina 
kunskaper om de 
nordiska 
grannländernas 
språk och litteratur. 
 

Undervisning 

Lgy70, 
supplement 80 

Litteratur 
Läsning 
Text 

Kunskapskälla 
Kunskap 
Gymnasieskolan 
Elevgrupp 
 

Genom 
återkommande 
möten med 
litteratur lär sig 
eleverna så 
småningom att mer 

Kulturell 



 

 45 

självständigt 
tillämpa sina 
stilistiska och 
litteraturhistoriska 
kunskaper. De kan 
därigenom bilda sig 
välgrundade 
uppfattningar om 
olika slag av 
litteratur, kan ta 
ställning till vad de 
vill betrakta som 
bättre eller sämre, 
ytligt eller 
innehållsrikt, 
schablonmässigt 
eller nyskapande. 
Särskilt viktigt är att 
de får lära sig att 
bygga sina 
tolkningar och 
värderingar på 
konkreta 
iakttagelser i texten 
(sid. 26). 

Lpf94/Gy2000 Mål 
 

Eleven ”kunna tillgodogöra 
sig det väsentliga i 
en text som är 
relevant för eleven 
själv och för den 
valda 
studieinriktningen 
samt för eleven som 
samhällsmedborgare 
kunna formulera 
egna tankar och 
iakttagelser och 
göra egna be 
dömningar vid 
läsning av 
saklitteratur och 
litterära texter från 
olika tider och 
kulturer”  
 
kunna tillämpa 
grundläggande 
regler för språkets 
bruk och byggnad 
samt vara medveten 
om skillnader 

Mål 
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mellan talat och 
skrivet språk 
 
”kunna inhämta, 
värdera och ta 
ställning till 
information och 
kunskap från 
bibliotek och 
databaser samt 
kunna använda 
datorer för att 
skriva och 
kommunicera 
Svenska B:  
Eleven skall kunna 
jämföra och se 
samband mellan 
litterära texter från 
olika tider och 
kulturer samt 
mellan texter med 
anknytning till vald 
studieinriktning 
 
Eleven skall ha 
tillägnat sig och ha 
kunskap om 
centrala svenska, 
nordiska och 
internationella verk 
och ha stiftat 
bekantskap med 
författarskap från 
olika tider och 
epoker 
 
Läsa och analysera 
texter som har med 
den egna 
studieinriktningen 
att göra.  
kunna kritiskt 
granska och värdera 
argumentation och 
budskap i olika 
medier. 

Gy11 Undervisningen i 
ämnesbeskrivningen 
Ingen nodalpunkt i 
svenska 1, 2, 3 

Eleven  
Inga tydliga 
tecken i svenska 
1, 2, 3 

”Kunskaper om 
internationella 
skönlitterära verk 
och författarskap 

Ingen tydlig 
läsningsdiskurs 
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samt förmåga att 
sätta in dessa i ett 
sammanhang”  
”Undervisningen i 
ämnet svenska ska 
syfta till att eleverna 
utvecklar sin 
förmåga i tal och 
skrift, samt läsa och 
arbeta med texter, 
både skönlitteratur 
och andra typer av 
texter” 
”Undersöker och 
kritiskt granskar 
olika typer av källor 
Stimulera elevernas 
lust att läsa” 
”Ges rikliga 
tillfällen att läsa” 
Möta olika typer av 
skönlitteratur och 
andra texter 
”Se det särskiljande 
som det 
allmänmänskliga i 
tid och rum” (i 
skönlitteraturen) 
”Förmåga att läsa, 
arbeta med, 
reflektera över och 
kritiskt granska 
texter samt 
producera egna 
texter med 
utgångspunkt i det 
lästa” 
”Kunskaper om 
internationella 
skönlitterära verk 
och författarskap 
samt förmåga att 
sätta in dessa i ett 
sammanhang” 
”Förmåga att läsa, 
centrala och  
arbeta med och 
reflektera över 
skönlitteratur från 
olika tider och 
kulturer författade 
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av såväl kvinnor 
som män samt 
producera egna 
texter med 
utgångspunkt i det 
lästa” 
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Bilaga 2. Funktionell textanalys 

I följande bilaga presenteras de analyser som gjorts på de fria satserna i Lgy70, Lpf94 och Gy11. 

Subjekt markeras med understruken stil och finit med fet stil. 

 

Lgy70 

1. Skönlitteraturen är en del av vår kultur. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

2. I alla tider har människor givit litterär form åt sina tankar, känslor och åsikter, sina farhågor 

och förväntningar, sin glädje och sorg, sin syn på det förflutna, på nuet och framtiden. – 

Påståendesats som uttrycker påstående. 

3. I alla tider har människor sökt sig till litteraturen för att få underhållning och stimulans, för att 

uppleva skönhet och för att få svar på livsfrågor. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

4. Genom att läsa eller på annat sätt ta del av litteratur får vi inblick i mänskliga relationer, i olika 

värderingar, attityder och ideologier. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

5. Detta ger kunskaper om sociala, politiska, ekonomiska och kulturella villkor i olika tider och 

miljöer. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

6. Litteraturen är därför en unik kunskapskälla, som har speciella möjligheter att vidga 

perspektiven och hjälpa oss att förstå oss själva och andra. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

7. Vi kan leva oss in i hur människor omkring oss tänker och känner och också finna gemenskap 

med människor i andra tider och andra kulturkretsar än vår. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

8. Genom de kunskaper skönlitteraturen ger får läsaren möjlighet att ta ställning till olika 

livshållningar. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

9. Litteraturstudiet i gymnasieskolan innebär inte endast ett studium av skönlitteratur. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

10. En del av den litteratur som läses är av sakprosakaraktär, såsom artiklar i tidningar och 

tidskrifter, facklitteratur och debattböcker. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

11. Allt läsande – såväl av skönlitteratur som av sakprosa – ger kunskap om olika sätt att uttrycka 

sig. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

12. Genom att läsa berikar man sitt eget språk […] – Påståendesats som uttrycker påstående. 

13. […] och stärker därmed sin allmänna språkförmåga. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

14. När man läser vad andra skrivit, kan man få lust att skriva själv. – Påståendesats som 

uttrycker påstående. 
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15. Genom läsning tränas också den kritiskt analyserande förmågan, liksom beredskapen att 

lyssna på andras åsikter och framföra egna. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

16. Studiet av litteratur kan läggas upp på olika sätt, […] – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

17. […] men det är viktigt att lärare och elever gör klart för sig varför de väljer ett bestämt sätt 

och vilket målet för studierna är. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

18. Att någon gång ta upp en diskussion om begrepp som kultur och kulturarv kan vara givande 

liksom att fråga sig vilken eller vilkas kultur man vill bevara och föra vidare. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

19. Vilken litteratur man väljer måste i stor utsträckning bestämmas av vilken elevgrupp som 

skall läsa den. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

20. Linjetillhörigheten betyder ofta mindre än den aktuella gruppens läsvana och intresseriktning. 

– Påståendesats som uttrycker påstående. 

21. Klasser på samma linje kan sinsemellan vara mycket olika. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

22. Varje klass bör få möta litteraturen på ett sådant sätt att elevernas engagemang för den vidgas 

och att de stimuleras att läsa. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

23. Elever som är ovana vid läsning eller har svårigheter att läsa måste ges tid för att komma 

igång med sin läsning och även för att genomföra den framgångsrikt. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

24. I alla sammanhang då litteratur skall väljas är det bra om lärare och elever kan samråda. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

25. Texter av sakprosakaraktär läses i alla ämnen på alla linjer och i alla årskurser. – Påståendesats 

som uttrycker påstående. 

26. Därför bör skönlitteraturen få dominera inom ämnet svenska, även om det naturligtvis också 

förekommer sakprosatexter med anknytning till ämnets innehåll. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

27. Resonemanget nedan gäller därför skönlitterära texter. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

28. Vid textvalet tas hänsyn till elevernas behov och intressen. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

29. Samtidigt är det viktigt att alla elever under sin gymnasietid möter såväl äldre som yngre 

litteratur och orienteras om kulturströmningar under olika tider. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

30. Dessa studier får variera i omfattning och djup beroende på svenskkursens längd. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 
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31. Urvalet bör omfatta såväl kortare texter och textutdrag som hela och längre verk. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

32. Olika genrer bör vara representerade. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

33. För samtliga linjer och klasser gäller att såväl svensk som utländsk litteratur i svensk 

översättning skall behandlas och att danska och norska texter på originalspråk är återkommande 

inslag. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

34. En läsares möjlighet att förstå och uppskatta ett litterärt verk är beroende av individuella 

förutsättningar och intressen. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

35. Litteraturläsning är en fråga om sökande och dessutom ett sökande som ofta växlar 

inriktning. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

36. Litteraturundervisningen skall därför syfta till att öka elevernas förmåga att förstå och 

uppskatta olika slags litteratur. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

37. Därför kan inte vissa typer av litteratur förbehållas en viss linje, årskurs eller elevkategori. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

38. Följande typer av texter bör förekomma: Texter som främst tjänar att väcka intresset för 

litteratur och där eleverna kan uppleva engagemang, identifikation, spänning och skönhet. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

39. Dit hör berättande litteratur med klart markerad handling och tydligt gestaltade människor 

och problem. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

40. Också dikter och dramatiska texter kan fylla syftet. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

41. Följande typer av texter bör förekomma: Texter som behandlar nutidsmänniskans villkor och 

problem. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

42. Elevernas bild av livet i Sverige och omvärlden formas till stor del av våra massmedier. – 

Påståendesats som uttrycker påstående. 

43. Denna bild av vår egen tid kan vidgas och fördjupas genom studiet av de tolkningar av 

människans livsvillkor som nutidens författare ger. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

44. Följande typer av texter bör förekomma: Texter som illustrerar den nordiska och övriga 

västerländska kulturutvecklingen. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

45. Dessa texter visar att nutidsmänniskan är en produkt inte bara av det samhälle hon lever i 

utan också av gångna tiders värderingar, attityder och erfarenheter. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

46. Följande typer av texter bör förekomma: Texter som härrör från mera avlägsna och 

främmande kulturer och som bidrar till att ge eleverna kunskap om och förståelse för andra folks 

levnadsförhållanden och normsystem. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 
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47. Sådana texter kan också fästa uppmärksamheten på gemensamma, allmängiltiga och tidlösa 

drag. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

48. Dessa aspekter kan betraktas även när man studerar litteratur från olika invandrares 

hemländer. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

49. I större eller mindre omfattning, bl a beroende på svenskkursens längd, bör alla elever få 

tillfälle att studera texter kronologiskt, så att de blir medvetna om att det finns en kontinuitet 

liksom en ständig förnyelse i litteraturen. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

50. Även när kortare texter och hela verk inte läses i sitt kronologiska sammanhang, är det ibland 

nödvändigt att känna till det samhälle och det kulturklimat där de blivit till. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

51. Man kan behöva kännedom om politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och ideologiska 

förhållanden för att förstå författarens avsikt. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

52. Det kan också vara väsentligt att veta något om författarnas och litteraturens funktion och 

ställning i det aktuella samhället. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

53. I fråga om dramatiska texter bör det historiska perspektivet också omfatta teaterns villkor och 

uttrycksmedel. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

54. I många fall är det även av värde att lära känna något om författarens levnadsförhållanden 

och personlighet. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

55. Kunskap därom kan ge nyckeln till en text eller ett visst drag i ett författarskap. – 

Påståendesats som uttrycker påstående. 

56. Sättet att studera litteraturen måste liksom valet av texter och verk bestämmas efter elevernas 

förutsättningar. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

57. Litteratur behöver inte alltid läsas tyst. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

58. Mycken litteratur är skapad för att berättas, högläsas, sjungas eller ageras, […] – Påståendesats 

som uttrycker påstående. 

59. […] och eleverna möter ofta litteraturen via andra medier än den tryckta texten: på teatern, 

som film, via TV eller radio. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

60. Det kan vara tacksamt att jämföra och diskutera olika mediers berättarteknik och verkan. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

61. Samtal och diskussioner har sin givna plats i litteraturstudiet. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

62. Litteraturen kan också efterbehandlas i skrift eller i dramatiskt formande. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 

63. Efterbehandlingen kan först beröra frågor som handling, miljö- och personskildring. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 
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64. Sedan kan man diskutera författarens syfte och den verkan texten gör på läsaren. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

65. Ibland kan det vara lämpligt att utgå från elevernas spontana reaktioner och därefter med 

hjälp av texten pröva reaktionernas hållbarhet. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

66. Kunskaper om den skönlitterära författarens sätt att skapa kan ge eleverna ett fördjupat 

perspektiv på läsningen och därmed bättre utgångspunkter för samtal och värderingar av det 

lästa. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

67. Det kan vara av intresse att känna till de litterära mönster författare använder, eftersom de 

sovrar och arrangerar sitt stoff med hänsyn till den genre de valt och det syfte och den publik de 

har. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

68. En diskussion kring texterna, antingen det gäller prosa, lyrik eller dramatik, underlättas om 

man känner till vissa grundläggande litterära begrepp och termerna för dessa. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 

69. Sådana kunskaper kan bidra till att öka elevernas iakttagelseförmåga och därmed ge dem en 

bättre utgångspunkt för ställningstaganden. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

70. Genom återkommande möten med litteratur lär sig eleverna så småningom att mer 

självständigt tillämpa sina stilistiska och litteraturhistoriska kunskaper. – Påståendesats som 

uttrycker påstående. 

71. De kan därigenom bilda sig välgrundade uppfattningar om olika slag av litteratur, […] – 

Påståendesats som uttrycker påstående. 

72. […] kan ta ställning till vad de vill betrakta som bättre eller sämre, ytligt eller innehållsrikt, 

schablonmässigt eller nyskapande. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

73. Särskilt viktigt är att de får lära sig att bygga sina tolkningar och värderingar på konkreta 

iakttagelser i texten. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

74. Det är sällan lämpligt att behandla alltför många aspekter på en text […] – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

75. […] och efterbehandlingen av det lästa får inte överarbetas. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

76. Särskilt gäller detta kanske en del lyrik där det ibland kan räcka med att texten bara läses. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

77. Inför introduktionen av en epok, en genre, en litterär stilriktning eller ett enskilt författarskap 

kan det ibland vara tacksamt att utgå från en i sammanhanget typisk text, där en mer inträngande 

analys kan ge förutsättningar och kunskaper av betydelse för det fortsatta studiet. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 

 



 

 54 

78. Den litteratur eleverna studerar under gymnasieåren ingår som en del av det möte med 

språket och kulturen i nuet och det förgångna som svenskämnet hela tiden erbjuder eleverna. – 

Påståendesats som uttrycker påstående. 

79. En roman, en teaterpjäs, en dikt eller en debattartikel är kanske lämplig att diskutera i 

samband med att en klass arbetar med ett tema, ämnesområde eller projekt av språklig, 

samhällelig eller historisk karaktär. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

80. En annan gång kan lika självklart studiet av en text leda till att eleverna tar itu med ett 

tematiskt studium, som läsningen gjort dem uppmärksamma på. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

81. Litteraturläsning kan således både illustrera och inspirera till studier av verkligheten nu och 

förr, både inom svenskämnet och i samverkan med andra ämnen. – Påståendesats som uttrycker 

påstående. 

 

Lpf94/Gy2000 

1. Eleven skall kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och 

för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

2. Eleven skall kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid 

läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

3. Eleven skall känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har 

sysselsatt människor under olika tider. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

4. Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter. – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

5. Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter från olika tider 

och kulturer, […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

6. […] sammanfattar innehållet […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

7. […] och formulerar egna tankar och iakttagelser kring läsningen. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

8. Eleven läser även mer avancerade texter av olika slag, […] – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

9. […] relaterar det lästa till sina kunskaper och erfarenheter […] – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

10. […] och reflekterar över innehåll och form. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 
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11. Eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i skilda kulturer […] – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

12. […] och relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

13. Eleven skall kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och 

kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

14. Eleven skall ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella 

verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

15. Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film 

[…] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

16. […] och påvisar samband och skillnader. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

17. Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna […] – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

18. […] och redovisar sina intryck i tal och skrift. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

19. Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 

20. Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter […] – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

21. […] och använder sig av litterära begrepp. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

22. Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som 

format texten och över textens giltighet för vår tid. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

23. Eleven läser texter av många olika slag […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

24. […] och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det 

samhälle där de har uppstått. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

25. Eleven tolkar bildspråk […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

26. […] och uppfattar olika innebörder i lästa texter. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

27. Eleven skall kunna på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som har 

anknytning till elevens studieinriktning. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

28. Eleven resonerar om texters och andra mediers innehåll, form och budskap. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 
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Gy11 

1. […] och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. – Påståendesats som uttrycker påstående. 

2. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteratur se såväl det särskiljande som det allmängiltiga i 

tid och rum. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

3. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

4. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter 

samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

5. Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga 

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

utgångspunkt i det lästa. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

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

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

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

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 

tider, dels i film och andra medier. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

8. Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga 

att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av 

såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 

9. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skönlitteratur, författad av 

såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

10. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Centrala motiv, 

berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt 

i film och andra medier. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

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

som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 

12. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 
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13. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och 

stilistiska begrepp. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

14. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge 

exempel på gemensamma teman och motiv. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

15. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med 

utgångspunkt i berättandet […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

16. […] samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga 

förhållanden. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

17. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Svenska och internationella 

författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater 

samt film och andra medier från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på 

originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen 

har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

18. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skönlitterära 

verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. – Påståendesats 

som uttrycker uppmaning. 

19. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och 

författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 

– Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

20. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, […] – Påståendesats som uttrycker 

uppmaning. 

21. […] resonerar nyanserat om dessa […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

22. […] och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och 

känslor […] – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

23. […] samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i 

samhället. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

24. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skönlitterära texter, 

författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. 

Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

25. Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära analys av ett tema, 

en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. – Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

26. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg […] – 

Påståendesats som uttrycker uppmaning. 

 



 

 58 

27. […] samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. – Påståendesats som 

uttrycker uppmaning. 


