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Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur ansvar skrivs fram i skollagen. För att ta 
reda på det användes systemisk-funktionell grammatik (SFG) som metod. Alla fria satser ana-
lyserades utefter den interpersonella metafunktionen och analysen gjordes i två delar. Den 
första analysen var inriktad på grammatiken och vad den sade om ansvarighet i lagen. Den 
andra analysen inriktades mot läsarrollerna och om satserna kunde tolkas på olika sätt av de 
olika läsarrollerna.  

I den första analysen klassificerades satserna efter satstyp, alltså vilken grammatisk form 
satsen har. Det visade sig att alla satser till sin grammatiska form var påståenden. Därefter 
undersöktes alla subjekt, vilket det fanns tre olika typer av, abstrakta subjekt, subjekt med 
ansvar och subjekt med rättigheter. Efter det undersöktes modalitetsmarkörerna. Dessa kan 
vara modala verb eller modala satsadverbial, i skollagen fanns det till största delen modala 
verb, nämligen ska, kan, får men det förekom också ett modalt satsadverbial, inte. 

Den andra analysen visade att flertalet av satserna kan tolkas som alternativa språkhand-
lingar beroende på vilken läsargrupp som läser satsen. Den läsarroll som kunde antas vara den 
som skollagen främst riktar sig till är rektorer. Det är också den läsarrollen som tilltalas oftast 
och som tilldelas mest ansvar. Även huvudmän tilldelas en del ansvar i lagen. Elever och 
vårdnadshavare tilldelas istället rättigheter och kan tolka många av satser som erbjudanden.  
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1 Inledning 
Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som sedan trädde i kraft den 1 juli 
2011. Utbildning från förskola till vuxenutbildning omfattas av skollagen och i och med den 
nya lagen har förordningar och lagar gällande utbildning nu samlats på ett och samma ställe. 
Sedan 2010 har revideringar gjorts av lagen och år 2014 trycktes den femte uppdaterade upp-
lagan av skollagen. 

Alla har vi en koppling till skolan och skolvärlden. I Sverige har vi skolplikt i grundsko-
lan vilket betyder att vi alla har gått i skolan under en period av livet och våra barn kommer 
att gå i skolan. Det är inte skolplikt i gymnasiet men de allra flesta läser på gymnasienivå 
också. Fler och fler läser även på eftergymnasial nivå. Eftersom skolvärlden rör oss alla är det 
viktigt att den är väl fungerande ur flera aspekter.  

Vi har alltså nyligen fått en ny skollag som kom ut 2010, och därför tycker jag att det är 
intressant att undersöka den och hur ansvarsfördelningen ser ut i den. Det är inte bara barn 
och ungdomar som går i skolan som påverkas av skollagen utan även alla som på något sätt 
arbetar inom skolvärlden påverkas också av skollagen. Den är till för att skydda både elever 
och personal och för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Därför är det viktigt att 
skollagen är tydlig med vem som är ansvarig för att det som står där verkligen efterlevs.  

Jag fick upp ögonen för just det här när jag skrev min magisteruppsats om grundskolans 
läroplan och kursplanerna för språkämnena. Många av subjekten i läroplanen och kursplaner-
na var abstrakta vilket gjorde att människorna hamnade i bakgrunden och inte var synliga. 
Den höga abstraktionsnivån i läroplanen och kursplanerna fick mig att fundera på om det såg 
likadant ut i andra dokument som man arbetar med i skolvärlden och då framförallt skollagen 
då det är den som beskriver skolan och bestämmer hur arbetet ska vara uppbyggt. Eftersom 
skollagen är ett regelverk som måste följas är det viktigt att det framgår vem som är ansvarig. 
Skollagen behandlar viktiga saker såsom kränkande behandling och vilka åtgärder som ska tas 
i samband med kränkande behandling. Vi vet att det förekommer bland annat mobbning i 
skolan och därför är det viktigt att veta vem som är ansvarig för att genomföra det lagen sä-
ger. Skollagen behandlar förstås inte bara kränkande behandling, utan till exempel också 
trygghet och studiero, att elever och deras vårdnadshavare ska ha inflytande, att det ska vara 
en viss kvalitet på arbetet samt att eleverna ska nå målen som läroplanen och kursplanerna 
lägger upp för varje ämne. 

För den här uppsatsen har jag valt ut kapitel 3–6 av skollagens tjugonio kapitel. Det jag 
undersöker i dessa fyra kapitel är hur ansvarsfördelningen ser ut och huruvida det framgår 
tydligt vem som är ansvarig för det lagen bestämmer. Skollagen kan ha olika betydelse för 
olika läsarroller. Med läsarroll menar jag de olika mottagarna av lagen, alltså de tilltänkta 
läsarna. Elever, vårdnadshavare, rektorer, personal och huvudmän är några av de typer av 
läsarroller som förekommer i samband med skollagen.    

För att undersöka skollagen kommer jag att använda mig av systemisk-funktionell gram-
matik (SFG) och speciellt den interpersonella metafunktionen. SFG kan visualisera hur läsa-
ren påverkas av valen författaren gjort.  Genom att titta på de grammatiska val som författaren 
har gjort i en text kan man med SFG synliggöra vem som är ansvarig.  
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2 Syfte och problemformulering 
Det översiktliga syftet för den här studien är att undersöka vem som ska antas vara ansvarig 
för att utföra handlingarna som enligt skollagen ska utföras. För att göra det är det också av 
intresse att veta vilka olika grupper av läsarroller som kan tänkas läsa skollagen. Analysen 
görs i två delar och med den första delen besvaras frågorna:  

– Är aktören utskriven och därmed synlig i skollagen? 
– Vilka grammatiska val kan urskiljas, när det gäller hur ansvaret skrivs fram? 

Den andra delen av analysen fokuserar på de olika läsargrupperna och huruvida lagen kan 
tolkas olika beroende på vem som läser lagen. Frågeställningen vid den andra delanalysen är 
alltså:  

– Påverkar läsarrollen hur skollagen uppfattas? 
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3 Systemisk-funktionell grammatik 
Metoden som använts för analysen är systemisk-funktionell grammatik (SFG). SFG som me-
tod handlar mer om funktion och betydelse än om form och teorin säger något om hur texten 
fungerar och vad den får för betydelse för läsarna, vilket är vad jag vill uppnå med undersök-
ningen. Jag vill alltså se vilken betydelse skollagen får för läsarna och då specifikt när det 
kommer till ansvarsfördelning och vem som ska handla utefter det lagen säger.  

Enligt Holmberg (2011:97) beskriver SFG språket som systematiskt organiserat efter de 
funktioner som språket ska fylla (se även Holmberg & Karlsson 2006, Halliday 2004 för mer 
information om SFG). Enligt SFG har alla texter tre metafunktioner, den textuella, den ideat-
ionella och den interpersonella metafunktionen. Den textuella metafunktionen handlar om hur 
informationen i en text organiseras. Den ideationella metafunktionen handlar om hur man 
genom språket i texten beskriver vår omvärld genom våra erfarenheter och logiska betydelser. 
Jag kommer i huvudsak att använda mig av den interpersonella metafunktionen, vilken pre-
senteras närmare nedan i avsnitt 3.1. Även den ideationella metafunktionen kommer att ligga 
till grund för undersökningen eftersom jag intresserar mig för aktör, vilket är ett centralt be-
grepp inom den metafunktionen. 

Jag har valt att i huvudsak utgå från den interpersonella metafunktionen eftersom jag är 
intresserad av relationen mellan texten och läsaren, och den interpersonella metafunktionen 
ger bra verktyg för att analysera just den relationen. 

3.1 Den interpersonella metafunktionen 
Den interpersonella metafunktionen är alltså en av tre metafunktioner som ingår i den syste-
misk-funktionella grammatiken (SFG).  

Den interpersonella metafunktionen behandlar interaktionen mellan människor i samtal 
och text. Funktionen som ska uppfyllas med den interpersonella metafunktionen är att möjlig-
göra interaktionen människor emellan i samtal och text. Specifikt är den fria satsen i fokus vid 
en interpersonell analys. I en interpersonell analys undersöker man vilken språkhandling varje 
fri sats är genom att göra en analys av subjektet och det finita verbet, alltså den struktur som 
satsen har. Genom subjektet och verbet kan läsaren avgöra i vilken tid satsen är förankrad, om 
det är här och nu eller ett större avstånd. Subjektet och verbet är också de komponenter som 
skiljer sig mellan de olika typerna av språkhandlingar (Holmberg 2011:97–101). I den inter-
personella analysen ingår också modalitet, vilket påverkar styrkan och/eller intensiteten i sat-
sen (Holmberg 2011:105).  

I avsnitt 3.1.1 presenterar jag vad språkhandlingar är och hur de kan se ut och i avsnitt 
3.1.2 presenterar jag vad modalitet är. 

3.1.1 Språkhandlingar och satstyper 

Varje fullständig huvudsats uttrycker en språkhandling och SFG räknar med fyra grundläg-
gande språkhandlingar:  
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– Påstående 
– Uppmaning 
– Fråga 
– Erbjudande 

Var och en av de fyra språkhandlingarna har olika förväntade responser, påståenden kan ac-
cepteras eller ifrågasättas och uppmaningar kan följas eller avböjas, frågor kräver svar och 
erbjudanden kan accepteras eller avböjas. Språkhandlingarna delas in i två typer av utbyten, 
dels utbytet av varor och tjänster och dels utbytet av information. Talaren kan anta en givande 
eller krävande talarroll, där man erbjuder eller kräver utbytet av antingen information eller av 
varor och tjänster (Holmberg 2011:98–99). Om man kombinerar en krävande talarroll med 
utbytet av information får man språkhandlingen fråga. Om man däremot kombinerar en gi-
vande talarroll med utbytet av information får man istället ett påstående. Att kombinera en 
krävande talarroll med utbytet av varor och tjänster resulterar i språkhandlingen uppmaning. 
En givande talarroll kombinerad med utbytet av varor och tjänster blir ett erbjudande. 

Tablå 1 nedan kommer från Holmberg & Karlsson (2006) och visar vilken språkhandling 
man får när man kombinerar olika talarroller med de olika utbytena.  

Tablå 1 "Den interpersonella spelplanens fyra fält." (Holmberg & Karlsson 2006:34). 

 talarroll: 

ut
by

te
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 givande krävande 

in
fo

rm
at

io
n 

påstående fråga 

va
ro

r o
ch

 
tjä

ns
te

r 

erbjudande uppmaning 

De olika språkhandlingarna följer olika mönster och alla utom erbjudandena är formbundna. 
Talarrollerna och de olika typerna av utbyten kan som tidigare nämnts kombineras på olika 
sätt för att på det viset skapa någon av SFG:s fyra grundläggande språkhandlingar uppmaning, 
erbjudande, fråga och påstående. Ett exempel på ett påstående är satsen: Bollen är blå. Här 
har skribenten eller talaren intagit en givande talarroll och erbjuder information om bollens 
färg. En förväntad respons är att acceptera eller ifrågasätta informationen. Satsen Vilken färg 
har bollen? är ett exempel på en fråga, i det här fallet intar skribenten eller talaren en krä-
vande talarroll. Talarrollen är krävande eftersom skribenten eller talaren vill ha information 
av läsaren eller lyssnaren. Responsdrag är då att man svarar på frågan om vilken färg bollen 
har eller väljer att avstå från att svara. Satsen Hämta bollen! är en uppmaning där skribenten 
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eller talaren intar en krävande talarroll där personen kräver av motparten att utföra en tjänst 
och hämta bollen. Satsen Vill du låna den blåa bollen? är ett exempel på ett erbjudande. Er-
bjudandena är något speciella eftersom de inte har en egen form vilket gör att de kan se ut på 
många sätt. Här är alltså erbjudandet en grammatisk metafor, se beskrivning nedan, som ut-
görs av en fråga. Responsdragen som kan komma är då att man antingen accepterar erbjudan-
det och tar emot bollen eller avvisar erbjudandet. 

Vid en analys av språkhandlingar kan man antingen utgå från att endast använda dessa 
fyra grundspråkhandlingar eller från de mer specifika som finns i just den text man analyserar 
(Holmberg 2011:100). I min analys har jag utgått från de fyra grundläggande språkhandling-
arna. 

Språkhandlingar kan uttryckas kongruent eller med grammatiska metaforer. En kongruent 
språkhandling innebär att grammatiken i satsen är kongruent med den typ av språkhandling 
den uttrycker. Eftersom språkhandlingar är formbundna följer varje typ av språkhandling en 
viss typ av grammatik. Om vi då tar ett kongruent påstående som exempel följer satsen alltså 
den grammatik som är typisk för påståenden. Däremot är språkhandlingen erbjudande ett un-
dantag i det här fallet eftersom den inte har någon egen form, detta återkommer jag till senare. 

I påståendena kommer verbet alltid på andra plats, det vill säga både satsen Erik har bol-
len är ett exempel på ett påstående liksom satsen Vanligtvis har Erik bollen. Det vanligaste 
mönstret för ett påstående är att subjektet kommer före verbet men det kan också förekomma 
påståenden där verbet kommer före subjektet (Holmberg & Karlsson 2006:49–50).  

När det gäller frågor kommer antingen verbet före subjektet eller så kommer ett frågeled 
innan verbet (Holmberg & Karlsson 2006:46–49) Har du bollen? respektive Hur många bol-
lar har du? 

En uppmaning inleds med verbet som står i imperativ, vilket betyder att en uppmaning 
inte är tidsförankrad. En kongruent uppmaning saknar inte bara tidsförankring utan också 
subjekt. Den förväntade responsen på en uppmaning är inte alltid ett talat svar utan ibland en 
handling (Holmberg & Karlsson 2006:53–55), som till exempel Sluta sparka på bollen! 

Erbjudanden har alltså ingen egen grammatisk form. Här kommer då de grammatiska me-
taforerna in, vilket betyder att man använder en annan typ av språkhandling för att uttrycka ett 
erbjudande (Holmberg & Karlsson 2006:55–57). Till exempel kan satsen Jag hämtar bollen 
vara ett erbjudande som uttrycks med ett påstående. 

En grammatisk metafor innebär alltså att grammatiken säger att satsen är en viss typ av 
språkhandling men den realiseras istället som en helt annan typ av språkhandling. Det behö-
ver inte bara vara erbjudanden som uttrycks med en av de andra typerna av språkhandlingar 
utan alla typer av språkhandlingar kan uttryckas med grammatiska metaforer (Holmberg 
2011:103). Satsen Kan du ge mig bollen? är lexikogrammatiskt en fråga men kan fungera som 
en uppmaning. Satsen Bollen är väl blå är lexikogrammatiskt ett påstående men kan också 
tolkas som en fråga. Satsen Nu kan du börja spela är lexikogrammatiskt ett påstående men 
kan tolkas som en uppmaning. 

Jag använder mig av begreppen satstyp och språkhandling, där satstyp betecknar den 
grammatiska form som varje sats har. Språkhandlingar används för att beteckna vilken funkt-
ion satsen ska fylla. Jag använder de här begreppen på det här sättet eftersom det förenklar vid 
de tillfällen då formen och funktionen skiljer sig åt. 
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3.1.2 Modalitet 

Vid sidan av språkhandlingar är modalitet en stor del av den interpersonella analysen. Med 
hjälp av modalitet kan vi på en skala ge uttryck för hur sannolikt, vanligt eller förpliktigande 
innehållet i en sats är. Någons villighet att göra något kan också uttryckas med hjälp av moda-
litet. Modalitet uttrycks oftast med modala verb (kan, bör, ska, måste bl.a.) eller interperso-
nella satsadverbial (kanske, nog, antagligen, säkert bl.a.). Modalitet kan uttryckas med olika 
hög grad av intensitet på fyra skalor. Skalorna är:  

– Sannolikhet 
– Vanlighet 
– Förpliktelse 
– Villighet 

Skalorna delas in i tre grader, nämligen låg, medel och hög grad av modalitet (Holmberg 
2011:105). ”Modalitet påverkar satsens interaktionella potential. Sannolikhet och vanlighet 
öppnar för en förhandling om att fler alternativa utsagor kan vara giltiga.” (Holmberg 
2011:106). Satsen Bollen kan ha hamnat på taket är ett exempel på en sats med låg grad av 
sannolikhet. Bollen kan alltså ha landat på taket men den kan också ha åkt över huset och lan-
dat på andra sidan till exempel. Satsen Bollen brukar ligga i garaget på natten är ett exempel 
på en sats med medelhög grad av vanlighet. Man kan alltså byta ut de modala verben för att 
ändra var på skalan satsen hamnar. Om man byter ut kan mot måste i första satsen så blir det 
en högre grad av modalitet och satsen hamnar istället på hög grad av sannolikhet.  

”Förpliktelse och villighet öppnar för fler alternativa handlingar” (Holmberg 2011:106), 
vilket innebär att det finns flera tänkbara responsdrag för dem. Till exempel kan man välja att 
göra precis som personen säger, inte göra det alls eller göra på sitt eget sätt. Satsen Du bör 
lägga bollen i garaget under natten är ett exempel där satsen har en medelhög grad av för-
pliktelse. Exempel på alternativa handlingar som respons på satsen ovan kan vara att man 
följer satsen helt och lägger bollen i garaget eller inte följa satsen alls och lägga bollen någon 
annanstans. Satsen Jag kan lägga bollen i garaget är ett exempel på låg grad av villighet. 
Precis som i exemplen ovan kan man ändra styrkan i satsen genom att byta ut de modala ver-
ben, byter man bör mot måste så att satsen istället blir Du måste lägga bollen i garaget under 
natten ökar styrkan och det blir hög grad av förpliktelse. Tablån nedan är tagen från Holm-
berg & Karlsson (2006) och visar exempel på vilka modala verb som uttrycker de olika gra-
derna på skalorna för sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. 

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 
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Modalitet kan som sagt också uttryckas med interpersonella satsadverbial, exempel på sådana 
kan vara kanske, nog, antagligen och säkert. Även de interpersonella satsadverbialen uttrycks 
på samma tregradiga skalor som de modala verben, låg, medelhög eller hög grad av antingen 
sannolikhet, vanlighet, förpliktelse eller villighet. Tablå 3 nedan är också från Holmberg & 
Karlsson (2006) och visar exempel på satsadverbial i deras respektive skalor och vilken grad 
på skalan de tillhör. 

Tablå 3 "Vanliga interpersonella satsadverbial och deras funktion på olika modalitetsskalor." (Holm-
berg & Karlsson 2006:68). 

 
LÅG GRAD MEDELHÖG GRAD HÖG GRAD 

Sannolikhet möjligen, nog, kanske, 
eventuellt 

förmodligen, antaglig-
en, troligen, sannolikt 

med stor sannolikhet, 
säkert, garanterat, bergis 

Vanlighet ibland, tillfälligtvis ofta, oftast, vanligtvis, 
mestadels 

alltid 

Förpliktelse  gärna helst 
Villighet  gärna helst 

De två tablåerna ovan visar några exempel på hur man kan uttrycka modalitet på olika skalor 
och med olika hög grad. Tablå 2 visar exempel på några modala verb och tablå 3 visar exem-
pel på interpersonella satsadverbial. Genom att byta ut de modala verben mot varandra kan 
man påverka intensiteten i satsen. Satsen Du får dammsuga varje vecka är ett exempel på en 
sats som ligger på en låg grad av den förpliktigande skalan. Om man byter ut får mot ett som 
ligger högre upp på skalan så ökar man alltså förpliktelsen. Du bör dammsuga varje vecka 
ligger på medelhög förpliktelse och Du måste dammsuga varje vecka signalerar en högre grad 
av förpliktelse. 

Det fungerar likadant med de interpersonella satsadverbialen, om man byter ut ett mot ett 
annat påverkas intensiteten i satsen. En sats med låg grad av sannolikhet kan vara Hon kom-
mer nog på besök imorgon. Byter man ut nog mot ett satsadverbial som ligger högre upp på 
skalan blir det enligt satsen mer sannolikt att personen kommer på besök. Hon kommer för-
modligen på besök imorgon är medelhög grad av sannolikhet och Hon kommer garanterat på 
besök imorgon är hög grad av sannolikhet.  
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3.2 Den ideationella metafunktionen 

Den interpersonella metafunktionen beskriver alltså relationen mellan läsaren och skribenten 
medan den ideationella metafunktionen istället handlar om hur språket beskriver omvärlden. 
För att göra detta kan vi använda våra erfarenheter eller logik, och se hur olika betydelser 
relaterar till varandra (Holmberg & Karlsson 2006:73). 

Främst handlar den ideationella metafunktionen alltså om att vi genom våra erfarenheter 
kan uttrycka vår omgivning. Vi kan uttrycka ”vad som händer eller hur något förhåller sig, 
och vilka som är inblandade – vem som är vad, hur och var någon gjort något, vems något är 
och så vidare” (Holmberg & Karlsson 2006:73). För att kunna uttrycka att något händer, talar 
man inom SFG om processen, alltså det som sker. Till processen kopplas sedan deltagare, 
vilka är de som berörs eller deltar i det som händer i processen.  

Processerna realiseras av verb (Holmberg & Karlsson 2006:80–94), och det finns fyra ty-
per av processer: materiella, mentala, verbala och relationella processer. Materiella processer 
innebär att någon gör något, till exempel är gå och måla materiella processer. De mentala 
processerna innebär att någon upplever något, känna och lyssna är exempel på mentala pro-
cesser. Det betyder att mentala processer inte är fysiska utan sker på ett symboliskt plan. Ver-
bala processer betyder att något sägs antingen muntligt eller genom text, såsom en skylt eller 
liknande. Andra exempel på verbala processer är säga och förklara. Den relationella proces-
sen beskriver hur någon eller något är eller hänger ihop. Exempel på relationella processer är 
finnas och är.  

I de materiella processerna händer något och den som utför handlingen är förstadeltaga-
ren eller aktören. Satsen kan också ha en andradeltagare som då är mottagare av eller mål för 
handlingen. Är en sats passiv däremot kan det vara så att endast andradeltagaren förekommer 
i satsen, då är aktören inte synlig (Holmberg & Karlsson 2006:80). I satsen Vi byggde om hela 
uthuset är vi förstadeltagare och alltså aktör och hela uthuset är andradeltagare, eller målet. 

När det kommer till de mentala processerna finns det även där första- och andradeltagare. 
Förstadeltagaren kallas upplevare och andradeltagaren kallas för fenomen (Holmberg & 
Karlsson 2006:85). I satsen Han skymtade katten är han upplevare och katten fenomenet. 

I verbala processer kallas förstadeltagaren talare. För den här typen av process finns det 
tre typer av andradeltagare, lyssnare, utsaga och talmål (Holmberg & Karlsson 2006:95). 
Lyssnaren är den som talaren pratar med, utsaga är det talaren säger och talmål är det som 
talaren pratar om. I satsen Han pratade med henne är han talare och henne är lyssnare. I sat-
sen Hon sa hejdå är hon talare och hejdå utsaga och i satsen Hon berömde hans frisyr är hon 
talare och hans frisyr är talmål. 

Det finns tre typer av relationella processer, attributiv, identifierande och existentiell. De 
två första kan ha både första- och andradeltagare medan den sista endast kan ha förstadelta-
gare. I en attributiv relationell process kallas förstadeltagaren för bärare och andradeltagaren 
kallas attribut. Huset är rött är ett exempel på en attributiv relationell process där huset är 
bärare och rött är attributet. I en identifierande relationell process kallas förstadeltagaren ut-
pekad och andradeltagaren kallas värde. I satsen Charlotte Kalla är Sveriges snabbaste skidå-
kare är Charlotte Kalla utpekad och Sveriges snabbaste skidåkare är värde. Till sist i den exi-
stentiella relationella processen finns det alltså bara en förstadeltagare som kallas den existe-



 14 

rande. I satsen Huset är därborta är huset det existerande och därborta blir istället en om-
ständighet (Holmberg & Karlsson 2006:89-95).   

I uppsatsen kommer begreppet aktör användas för alla typer av förstadeltagare eftersom 
det för den här analysen inte är viktigt vilken typ av process det handlar om utan det viktiga är 
vem som ska utföra det som lagen säger. 
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4 Forskningsöversikt 
I det här avsnittet kommer jag först presentera språkvetenskaplig forskning om lagtext, i av-
snitt 4.1. I avsnitt 4.2 följer en översikt över forskning som har bedrivits på andra typer av 
myndighetstext. I avsnitt 4.3 tar jag upp forskning där man har använt samma metod som an-
vänds för denna studie. Avsnitt 4.4 är en sammanfattning av tidigare forskning och beskriver 
också var min egen studie faller inom detta.  

4.1 Lagtext 

Mycket av den forskning som har bedrivits på lagtext har handlat om begriplighetsforskning 
och bland de tidigaste att utföra en sådan typ i Sverige var Britt-Louise Gunnarsson med sin 
avhandling Lagtexters begriplighet – en språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. 
Avhandlingen hade som syfte att ”komma fram till strategier för att åstadkomma begripligare 
lagtexter” (Gunnarsson 1982:11). Hon använde medbestämmandelagen som sitt material för 
att genomföra analysen. Syftet med analysen var att försöka utröna vilka språkliga funktioner 
som påverkar begripligheten i lagtexten (Gunnarsson 1982:103). 

Hon definierade lagtextbegriplighet som att man i en bestämd situation ska veta hur man 
ska handla och provade det genom att i en förundersökning ta fram praktikfall och ställde 
sedan frågor om texten till deltagarna i förundersökningen. Hon gjorde ytliga förändringar i 
några paragrafer och inkluderade även dessa i förundersökningen (Gunnarsson 1982:103). 
Gunnarsson utgick alltså från paragrafer ur medbestämmandelagen och skapade egna praktik-
fall som var verklighetstrogna (Gunnarsson 1982:109).  

Gunnarsson sammanfattar att lagtextens abstraktionsnivå och uppbyggnad var bland de 
största problemen för en lekman när hen läser lagtext och att det då inte hjälper att göra ytliga 
förändringar utan det krävs kraftigare förändringar. Därför behövdes också en djupare analys 
av lagtexten (Gunnarsson 1982:115). Enligt Gunnarsson är nästa steg att ”texten måste analy-
seras som ett led i ett kommunikationssammanhang och för detta krävdes en pragmatisk text-
analys” (Gunnarsson 1982:115). 

Den pragmatiska analysen som Gunnarsson sedan gjorde innebar att hon undersökte la-
gens syfte och funktion och hur de framgick. Hon undersökte även lagens funktion i samband 
med den lässituation som mottagaren befann sig i (Gunnarsson 1982:117). Efter att ha gjort 
den analysen kunde Gunnarsson presentera ett schema för ”funktions- och mottagarinriktad 
lagtextanalys” (Gunnarsson 1982:117). I schemat togs också de olika läsarrollerna som kan 
tänkas komma i kontakt med lagen upp. Gunnarsson karakteriserar medborgarnas läsning av 
lagtext som ”ett sökande i olika samhällssituationer efter direktiv för sitt handlande” (Gun-
narsson 1982:129). Det måste alltså finnas samstämmighet mellan lagtexten och läsarens 
verklighet och Gunnarsson menar att om abstraktionsnivån är för hög kan läsarna ha svårt att 
göra kopplingen mellan texten och den situation som de själva befinner sig i (Gunnarsson 
1982:129). 

I artikeln Lagen, medborgaren och textsamhället säger Gunnarsson att lagen har olika 
funktioner och de olika funktionerna är riktade till olika mottagare. De olika användarna an-
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vänder lagen på olika sätt och av olika anledningar, användarna kan vara allt från juridiska 
experter till allmänheten (Gunnarsson 2009:16).  

Förenklat skulle man kunna säga att domare går till lagen för att veta hur de ska döma i ett kon-
kret rättsfall, advokater för att kunna driva ett ärende, tjänstepersoner vid myndigheter för att 
veta hur de ska bedöma ett ärende, lekmän för att veta vad de får eller inte får göra, vem som 
har rätt och fel, och hur de ska agera för att ta tillvara sina rättigheter, överklaga ett beslut etc. 
(Gunnarsson 2009:16). 

De olika grupperna har tillgång till olika material i samband med att de läser lagen. Advokater 
och domare har tillgång till andra hjälpmedel, såsom förarbeten och expertutlåtanden men när 
det kommer till allmänheten har de oftast bara tillgång till själva lagtexten (Gunnarsson 
2009:17). 

För att kunna tillämpa en lag måste den som läser lagen behärska både det Gunnarsson 
kallar sökprocessen och läsprocessen. Sökprocessen går ut på att läsaren måste kunna hitta 
rätt lagrum och för att göra det måste läsaren förstå lagens och dess paragrafers struktur 
(Gunnarsson 2009:17). Lagrum är det ”ställe i lagtext som åberopas vid dom e.d.” 
(www.ne.se). Läsprocessen innebär att läsaren måste veta hur hen ska läsa lagtexten och hur 
lagtexten ska tolkas. Läsaren måste alltså hitta rätt del av lagen som hen kan använda i sitt 
eget fall (Gunnarsson 2009:17).  

Gunnarsson undrade också vilka som i sin yrkesroll kom i kontakt med lagtext, annat än 
advokater och domare. Totalt svarade 208 tjänstepersoner vid kommunala förvaltningar på en 
enkät som hon skickade ut och från enkätsvaren fick hon veta att många av tjänstepersonerna 
tillämpar lagar i sin yrkesroll. Den största delen av de här tjänstepersonerna hade däremot 
ingen juridisk utbildning. Enkäten visade också att det var just lagtexten som tjänstepersoner-
na använde och inte tidigare domar eller förarbeten (Gunnarsson 2009:20). 

När Gunnarsson gör en jämförelse av hur och vem som läser lagar när hon skrev sin av-
handling 1982 och 2009 när hon skrev artikeln ser hon att det mesta är sig likt. Hon menar att 
lagarnas funktion inte har ändrats. Inte heller kategorierna av läsare av lagarna har förändrats. 
Däremot har tillgången till lagarna ökat radikalt. Den har ökat genom intåget av Internet som 
man då kan använda för att söka efter och få tag i olika lagtexter (Gunnarsson 2009:21).  

4.2 Myndighetstext 

Jaana Puskala (2009:43) har undersökt hur synliga aktörerna är i kommunala föredragnings-
listor från Korsholms kommun i Österbotten i Finland. En föredragningslista är en ”förteck-
ning över ärenden som skall behandlas vid ett sammanträde” (Asker 2015). Det är totalt sex-
ton stycken föredragningslistor och de kommer från tidsperioden 1973–2000 (Puskala 
2009:43). Föredragningslistorna är skrivna på populariserat fackspråk av tjänstemän som är 
experter inom sitt område och läses av kommunstyrelsens medlemmar som har varierande 
expertis inom de olika områdena. De områdena kan bland annat vara utbildning, teknik och 
ekonomi (Puskala 2009:43). 

Puskala diskuterar hur nominaliseringar och passiva konstruktioner kan användas för att 
osynliggöra aktören i en sats. Genom nominaliseringar kan abstrakta företeelser bli personal-
iserade och tvärtom kan människor bli avpersonaliserade. Att osynliggöra aktören kan göras 
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mer eller mindre medvetet och man kan göra det av många skäl. Aktören kan vara självklar, 
inte känd eller helt enkelt inte relevant. Det kan däremot vara skillnad på vad som är självklart 
för skribenten och för mottagaren. Nominaliseringar är ett användbart verktyg om man vill 
dölja vem som är aktör och därmed ansvarig (Puskala 2009:44).  

Puskalas (2009:50) analys visar att både passiva konstruktioner och nominaliseringar fö-
rekommer i hög grad i föredragningslistorna, i så hög grad att texterna ligger nära det fack-
språk som används i juridiska och ekonomiska texter. Hon kan se några tydliga tendenser i sitt 
material, nämligen att de passiva konstruktionerna först blir färre mellan 1973 och 1990 men 
sedan ökar i den sista perioden. Förekomsten av nominaliseringar ökar också först och mins-
kar sedan, men det är oklart om dessa tendenser har ett samband med varandra (Puskala 
2009:50). 

I analysen kommer Puskala fram till att när aktören är osynlig i texten är det ändå själv-
klart vem som är aktören. Däremot menar hon också att mottagaren av texten behöver an-
stränga sig för att lista ut vilka en del av aktörerna verkligen är (Puskala 2009:50).  

Andreas Nord (2011) har gjort en fallstudie där han undersökt hur processen för textpro-
duktion ser ut i en svensk statlig myndighet. Den aktuella myndigheten skickar sina texter till 
ett företag inom språkbranschen för att de ska granska texterna. Språkföretaget anlitar externa 
experter som sedan utför själva granskningen. Dessa experter har riktlinjer att hålla sig till när 
de granskar texterna, och riktlinjerna berör bland annat sådant som passiva former på mening-
ar (Nord 2011:11). Att använda passiv form kan ge intryck av att det är distans mellan skri-
benten och mottagaren. Passiva former döljer också aktören vilket gör att det är svårt att veta 
vem som gör något (Nord 2011:63). 

Nord kommer fram till att granskarna sällan ändrar passiva former till aktiva trots att fö-
retagets riktlinjer säger att man ska göra om passiva former till aktiva. Enligt Nord är de pas-
siva formerna ändå funktionella eftersom aktören som blir utelämnad ofta är okänd eller irre-
levant (Nord 2011:158).  

Marie Sörlin har gjort en enkätundersökning där hon undersökte bland annat hur mottag-
aranpassat ett brevutskick innehållande en folder med information om lägenhetsnummer från 
Skatteverket var. Forskarna ville genom enkäten veta om mottagarna anser att informationen 
om hur man tar reda på lägenhetsnumren framkommer tydligt. Enkäten var tredelad och ställ-
de frågor om när och hur mottagarna av brevet läste själva brevet som de fått av Skatteverket. 
Den andra delen handlade om mottagarnas upplevelse av språket och innehållet i brevet, och 
den sista delen handlade om hur mottagarna tog reda på information som de upplevde inte 
fanns med i brevet (Sörlin 2012:135–136).  

Enligt enkätsvaren på del två var språket inte svårt att förstå och bidrog därför inte till 
problem med begriplighet för mottagarna (Sörlin 2012:141). Däremot hittade forskarna ett 
avsnitt som var tvetydigt genom ”att olika formuleringar pekar mot olika styrkegrader i den 
uppmaning Skatteverket riktar mot mottagaren” (Sörlin 2012:141). Till exempel är användan-
det av måste en starkt tvingande uppmaning medan vissa formuleringar är svagare uppma-
ningar, Sörlin ger ”Din insats är viktig” och ”Tack för din medverkan” som exempel (Sörlin 
2012:142). Det som bidrar till att tvetydigheterna uppstår är passivsatser och användningen av 
det obestämda pronomenet man. Detta gör att det inte blir tydligt vem som ska utföra de 
handlingar som Skatteverket genom brevet meddelar ska bli genomförda, bland annat att 
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räkna ut lägenhetsnummer. Genom en annan folder kan man få information om att det är fas-
tighetsägaren som har ansvaret för att räkna ut lägenhetsnumren och att de boende sedan ska 
få tillgång till numret av fastighetsägaren (Sörlin 2012:142). Enligt enkätsvaren stämde fors-
karnas antagande att texten var tvetydig, alla mottagarna hade upplevt att det var tvetydigt 
(Sörlin 2012:143).  

4.3 Forskning med samma metod 
Leena Hamberg har undersökt arbetsplanen Språkutvecklande förhållningssätt, vilket är ett 
lokalt styrdokument för kommunens utbildning för nyanlända barn. Det Hamberg ville ta reda 
på var hur betydelseskapande i verksamhetsnära dokument fungerar.  

Arbetsplanen skrevs under 2000-talets mitt av personal på en förberedelseenhet för nyan-
lända barn mellan 1 och 19 års ålder. Arbetsplanen skrevs under planeringstiden när enheten 
skulle startas. (Kommunen hade tagit ett beslut om flerspråkig utbildning för nyanlända barn 
och därför skrevs den här arbetsplanen för att utforma den enheten). Styrdokumentet är fram-
taget av pedagoger som ett verktyg för att utforma verksamheten och när verksamheten star-
tade upp kunde även elever och föräldrar ta del av dokumentet. (Hamberg 2011:139).  

Hambergs resultat är intressant eftersom det handlar om synligheten av aktören i styrdo-
kumentet men även hennes metod är intressant eftersom jag baserar min metod på hennes. 
Resultatet av Hambergs undersökning presenteras nedan och metoden presenteras i kapitel 5. 

Hamberg utförde sin analys i tre delar. Den första delen av analysen är fokuserad på vilka 
satstyper och språkhandlingar som finns i texten och vilka kriterier som är avgörande när man 
vill definiera vilken språkhandling en sats har. Beroende på vem som har tilldelats läsarrollen 
kan en sats anta olika språkhandlingar. I den första delen av analysen undersöker hon även 
hur subjekt och verb används i texten. En undersökning av modalitetsmarkörerna ingår även i 
den första delanalysen. I den andra delanalysen var fokus på läsarna och hur de tilltänkta lä-
sarna kan uppfatta texten och om det skiljer sig mellan de olika målgrupperna. Den tredje och 
sista delanalysen är sedan en diskussion om hur de två första delanalyserna relaterar till 
varandra, alltså hur de grammatiska valen skapar en relation till läsarna (Hamberg 2011:140-
141).  

Enligt Hambergs resultat av första delanalysen är 28 av 33 satser påståendesatser och de 
andra fem är uppmaningssatser. Enligt SFG utgör subjekten i satsen fästpunkten för den för-
väntade responsen. I arbetsplanen har uppmaningssatserna inget subjekt men pedagogerna 
kan identifieras som det implicita subjektet. I majoriteten av påståendesatserna utgör pedago-
gerna subjektet. Totalt sett är pedagogerna subjekt i 17 av påståendena. Det är alltså pedago-
gernas handlingar som satserna rör. Eleverna är subjekt vid två tillfällen och räknas som sub-
jekt tillsammans med pedagogerna vid fyra tillfällen genom användandet av vi. Hamberg ger 
satsen ”Vi gör utflykter, [vi] besöker lekplatser, parker och bibliotek” som exempel (Hamberg 
2011:142). Eleverna ställs inte inför något responsdrag eftersom pedagogerna är det huvud-
sakliga subjektet i texten. Man förväntar sig alltså inte att eleverna ska handla utefter vad tex-
ten säger utan det faller på pedagogerna (Hamberg 2011:141–142). I 10 satser är det istället 
något abstrakt som är subjekt, till exempel språkliga eller pedagogiska fenomen eller miljöer 
(Hamberg 2011:142). Hamberg påpekar att analysen av styrdokumentet visar att ”grammati-
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ken är långt ifrån entydig i gränsdragningen mellan vilka som är ’inne’ i texten som tilltalade, 
och vilka som istället är ’utanför’ som omtalade” (Hamberg 2011:141). Hon menar att det hon 
kallar ”duet” tillåts skifta ansikte och att ”duet” kan vara pedagogerna, brukarna eller övriga 
intresserade (Hamberg 2011:141).  

I texten som Hamberg har analyserat är det vanligaste att verben är icke-modala och står i 
presens. Det är endast ska som är modalt verb som förekommer i texten, som uttrycker för-
pliktelsemodalitet (Hamberg 2011:142–143). Uttryck för modalitet med satsadverbial före-
kommer inte alls i arbetsplanen (Hamberg 2011:143). 

I den andra delen av analysen kunde Hamberg identifiera tre grupper som texten vänder 
sig till, nämligen ”till skolans professionella, till brukarna och till externa intresserade” 
(Hamberg 2011:141). Enligt den andra delanalysen finns det två satstyper. Satserna är gram-
matiskt konstruerade antingen som påståenden eller som uppmaningar. Vissa av påståendena 
kan trots den grammatiska konstruktionen också tolkas som erbjudanden eller uppmaningar 
beroende på läsarrollen. Hamberg ger oss en exempelmening: ”Pedagogerna använder ett rikt, 
nyanserat, allsidigt språk och är noga med uttal och grammatiskt korrekt språk” (Hamberg 
2011:144). Den här meningen kan alltså tolkas som att man ger information om något, alltså 
ett påstående. Meningen kan också tolkas som en uppmaning om det är en pedagog som läser 
det. Om en elev däremot läser meningen kan den ses som ett erbjudande av en tjänst (Ham-
berg 2011:144).  

Trots att alla lexikogrammatiska uppmaningssatser saknar utskrivet subjekt menar Ham-
berg att vi kan anta att alla uppmaningssatser är riktade till pedagogerna. Det är också peda-
gogerna som till största delen är subjekt i påståendesatserna, ”vilket gör dem till huvudperso-
ner interpersonellt sett” (Hamberg 2011:142). Pedagogerna är enda läsarrollen som förväntas 
handla utefter dokumentet medan eleverna inte har några förväntade responsdrag enligt texten 
(Hamberg 2011:142).  

Hamberg identifierar de kriterier som gör att man kan göra metaforiska tolkningar av sat-
ser som vissa grammatiska val. Påståendesatser kan tolkas som erbjudanden om subjektet står 
i första person plural (vi). Hon menar också att om verbet är passivt kan satsen ändå tolkas 
som ett erbjudande. ”Eleverna ges möjlighet att arbeta och delta i mindre grupper […]” 
(Hamberg 2011:148).  

Det finns fem kongruenta uppmaningssatser, alltså att de har den grammatiska formen av 
en uppmaning, vilka alla är riktade mot pedagogerna och konstruerade med mentala proces-
ser, såsom försöka och tänka (Hamberg 2011:148). Ett exempel på en kongruent uppmaning 
är satsen ”Försök vara ’snäppet över’ elevens nivå, [försök] blanda gamla befästa kunskaper 
med nya” (Hamberg 2011:148). De grammatiska val som gör att en påståendesats kan tolkas 
som en uppmaning är att det förekommer ”förpliktelsemodalitet och/eller passivering till-
sammans med subjektsval som kan förstås som omskrivningar för textens ’du’” (Hamberg 
2011:149). Hamberg ger oss ett exempel på en sådan sats, ”Pedagogerna inom enheten ska ha 
ett språkutvecklande förhållningssätt” (Hamberg 2011:149). En påståendesats med hög för-
pliktelsemodalitet är en mildare uppmaning än en kongruent uppmaningssats men blir ändå ett 
tydligt krav på subjektet, i det här fallet pedagogerna. Ett abstrakt subjekt förmildrar uppma-
ningen, det gör även en objektiv modalitetsmetafor eftersom satsen då är moraliskt bindande 
men lämnar utrymme för valfrihet. Ett exempel som vi får i artikeln är ”Det är viktigt att för-
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söka tolka det eleverna uttrycker med kroppsspråk”(Hamberg 2011:149). Även påståendesat-
ser utan förpliktelsemodalitet kan tolkas som uppmaningar men det blir också de satser som 
blir minst förpliktigande. Hamberg påpekar också att användandet av vi förmildrar uppma-
ningen eftersom man då snarare riktar sig till en grupp än en enskild person (Hamberg 
2011:149).  Gällande satser där det inte finns någon modalitet och subjektet är abstrakt är det 
svårare att avgöra huruvida satsen är en uppmaning eller ett påstående och tolkningen blir då 
kontextbunden. Hamberg har tolkat satser där hon inte kan utläsa något ’du’ som påståenden. 

När det kommer till uppmaningssatserna poängterar Hamberg att det är intressant ”att 
texten aldrig uppmanar genom en uppmaningssats där det imperativböjda verbet samtidigt är 
materiell processkärna” (Hamberg 2011:149). Om verbet var en materiell processkärna skulle 
det innebära att man förpliktigade läsaren till en verklig förändring. Uppmaningarna uttrycks 
istället med grammatiska metaforer i arbetsplanen. Användandet av hög förpliktelsemodalitet 
tillsammans med abstrakta subjekt förmildrar uppmaningen eftersom det då inte finns en 
människa som kan räknas vara ansvarig (Hamberg 2011:149). 

Hambergs metod passar in på den typ av studie som jag vill göra för den här uppsatsen 
och därför har jag baserat min metod på Hambergs metod. Jag presenterar hur jag har använt 
mig av metoden i nästa kapitel. 

4.4 Sammanfattning 
Huvuddelen av svensk forskning om lagtext har varit inriktad mot begriplighetsforskning och 
handlat om klarspråk. Detsamma gäller för forskning om myndighetstext eftersom vi i Sve-
rige under en längre period haft klarspråksfokus när det kommer till texter från myndigheter 
och lagtext, med tanke på att även den vanliga medborgaren ska kunna förstå och handla utef-
ter det lagen och myndigheternas texter säger. 

Gunnarsson (1982, 2009) kom fram till att de olika läsarroller som kommer i kontakt med 
lagtexten har olika förutsättningar för att ta till sig och tolka lagtexten. Om abstraktionsnivån i 
lagtexten då är alltför hög kan en del av läsarna få svårt att förstå och ta till sig lagen. Detta är 
även relevant för den analys som gjorts för den här uppsatsen, eftersom de grupper som kan 
räknas som tilltänkta läsare varierar mycket när det gäller till exempel ålder och utbildnings-
grad. 

Puskala (2009) undersökte aktörerna och om de är tydliga i myndighetstext från en kom-
mun i Finland. Puskalas undersökning liknar min egen studie eftersom även jag har undersökt 
om aktörerna är tydliga, men i mitt fall huruvida aktörerna är tydliga i skollagen. 

Nord (2011) har undersökt hur passiveringar används och kom fram till att de ibland kan 
fylla en funktion, nämligen att aktören inte alltid behöver skrivas ut, eftersom den ibland kan 
vara irrelevant eller okänd. Detta relaterar till min egen undersökning, eftersom skollagen 
innehåller många passiveringar och det är av intresse för mig att undersöka passiveringarna 
med tanke på att de kan osynliggöra aktören eller om de fyller den funktion som Nord talar 
om.  

I Sörlins (2012) resultat är passivsatser en bidragande orsak till att texten hon undersökt 
uppfattas som svårförstådd av läsarna. Likaså användningen av olika modala verb och andra 
modalitetsmarkörer skapar förvirring eftersom författarna har använt modalitet på olika hög 
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grad och därmed har läsarna svårt att uppfatta hur förpliktigande texten är eller om den är det 
överhuvudtaget. Modalitet är vanligt även i skollagen och även där förekommer modalitet i 
olika styrka som kanske kan påverka hur läsarna uppfattar lagen.   

Hamberg (2011) analyserade en myndighetstext och hon undersökte de olika språkhand-
lingarna och huruvida de ändras beroende på vem som kan räknas som mottagaren. Beroende 
på vem mottagaren är blir de olika språkhandlingarna olika starka och tvingande, om det är 
uppmaningar till exempel. Även modala verb ändrar styrkan i satserna. Passiva satser och 
subjekten kan dölja mottagaren och därmed vem som ska vara aktören.  

Hamberg kunde identifiera några grammatiska val som påverkar hur satserna i styrdoku-
mentet kan tolkas. I det här fallet gäller det bara satser som har den grammatiska formen av 
ett påstående och som beroende på läsaren kan tolkas som antingen ett erbjudande eller en 
uppmaning. För att tolka påståendesatsen som ett erbjudande kan satsen vara konstruerad med 
subjekt i första person plural (vi) och/eller passiva verb. En påståendesats kan tolkas som en 
uppmaning om det finns förpliktelsemodalitet. Även satser med passiveringar kan uppfattas 
som uppmaningar om ”duet” är underförstått.  

Hambergs metod var utgångspunkt när jag gjorde min undersökning och jag presenterar 
min egen metod i nästa avsnitt.  
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5 Metod 
Metoden som används för analyserna i den här uppsatsen har utarbetats efter metoden som 
Leena Hamberg (2011) använder i sin artikel Alternativa läsarroller i en arbetsplan: Språk-
handlingar ur läsarperspektiv. Metoden bygger på systemisk-funktionell grammatik (SFG) 
och i synnerhet den interpersonella metafunktionen. Ursprungligen var analysen uppdelad i 
tre delar men i den här uppsatsen kommer analysen däremot delas upp i två delar. De två de-
larna kommer att diskuteras var för sig och till sist kommer de diskuteras ihop och hur de re-
laterar till varandra.  

I den första analysen ska för det första alla fria satser klassificeras efter satstyp och för 
det andra ska subjekt, verb och modalitet i varje fri sats undersökas. I den här första delen är 
det alltså grammatiken i de fria satserna som är i fokus. I den andra analysdelen är läsarroller-
na i fokus och skollagen läses ur de olika läsarrollernas perspektiv för att se hur de olika läsar-
rollerna kan uppfatta lagen.  

Analysen i del ett inleddes med att alla huvudsatser klassificerades efter vilken satstyp de 
utgör. Det betyder att det var den grammatiska formen som var intressant, alltså om satserna 
är påståenden, uppmaningar eller frågor. Erbjudanden finns inte med här eftersom de inte har 
en egen grammatisk form. Vilken språkhandling som realiseras kommer att tas upp i del 2. 

Därefter påbörjades analysen av subjekten och verben. Analysen av subjekten gick ut på 
att undersöka huruvida subjekten var abstrakta eller konkreta och om de i så fall har ansvar 
eller rättigheter. Genom analysen av subjekten kunde också aktören fastställas. Inledningsvis 
skedde indelningen av subjekten i de olika kategorierna mekaniskt, vilket betyder att varje 
gång rektor förekom som subjekt tilldelades det direkt en ansvarig roll och hamnade därmed i 
kategorin ansvariga. Likaså hamnade alla yrkeskategorier och myndigheter under kategorin 
ansvariga. Däremot hamnade barn, elever och deras vårdnadshavare i kategorin med subjekt 
som har rättigheter. Den här mekaniska indelningen kommer sig av att de olika läsargrupper-
na har olika förväntade roller. Därefter gjordes också en djupare analys av alla satser för att se 
om den mekaniska indelningen verkligen stämde med verkligheten. Den djupare analysen 
visade att den mekaniska indelningen stämde med hur det faktiskt låg till med fördelningen av 
ansvar och rättigheter i skollagen.  

I samband med analysen av subjekten noterades även huruvida verbformen var aktiv eller 
passiv och hur de aktiva och passiva verben var fördelade mellan de olika subjekten. Till sist 
noterades alla modalitetsmarkeringar i texten, det vill säga alla modala verb och alla modala 
satsadverbial.  

Den andra delanalysen gick ut på att läsa texten ur de olika läsarrollernas perspektiv för 
att på det sättet se om språkhandlingarna kan tolkas olika för olika läsarroller. De som kan 
räknas som målgrupp för skollagen är bland annat rektorer, elever och elevernas vårdnadsha-
vare. Även regeringen, kommunala representanter och huvudmän kan räknas som mottagare. 

Till att börja med för analysen i del två markerades alla yrkesroller, personer och myn-
digheter som nämns i de fyra kapitel som ingår i analysen. Först undersöktes alla satser där 
det finns en utskriven läsarroll för att ta reda på huruvida olika läsarroller kan tolka satsen 
som olika språkhandlingar. Därefter undersöktes också alla satser utan utskriven läsarroll för 
att även där se om olika läsarroller kan tolka satsen som olika språkhandlingar. Läsarrollen 
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kan kopplas till det som Hamberg skulle kalla för ”duet” i texten, den läsarroll som blir tillta-
lad är ”duet”. Man vill veta om respektive läsarroll är tilltalad eller omtalad i texten. För att 
kunna avgöra hur en läsarroll kan tolka satserna har jag försökt sätta mig in i varje läsarrolls 
roll och då frågat mig: vad säger den här satsen till mig som rektor, barn/elev, vårdnadsha-
vare, lärare/övrig personal, huvudman, regering?  

För att veta vad olika satser innebär för olika läsarroller kommer återigen språkhandling-
arna vara i fokus. I den här delen kommer, till skillnad från del ett, även erbjudande före-
komma eftersom här kommer grammatiska metaforer in i bilden.  

Även fler parametrar som kan påverka tolkningsmöjligheterna för de olika läsargrupperna 
kommer tas upp i del två av analysen.  
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6 Material 
Materialet som används i den här uppsatsen är delar av skollagen (SFS 2010:800). Skollagen 
är uppbyggd av 29 kapitel, ett kapitel för varje skolform samt kapitel som är generella och 
berör alla skolformer samt tre bilagor. Skolform innebär de olika organisatoriska former som 
finns inom skolväsendet. Det som skiljer olika skolformer åt kan vara att den är obligatorisk 
eller frivillig eller vilken nivå utbildningen ligger på, om den är lägre eller högre (Marklund 
2015). Exempel på skolformer som finns med i skollagen är förskola, grundskola och gymna-
sium. 

Fyra kapitel valdes ut till analysen och de är alla mer generella till sin form och är riktade 
till alla skolformer. De valdes eftersom de är generella och därför gäller för flera läsarroller 
och är inte specifikt inriktade på någon specifik läsarroll. Kapitlen som kommer analyseras i 
den här studien är:  

– 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen  
– 4 kap. Kvalitet och inflytande  
– 5 kap. Trygghet och studiero 
– 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling.  

Kapitel 3 är fem sidor långt och är uppdelat i fem delar som tillsammans består av totalt 21 
paragrafer. Första delen talar om vilka tillämpningsområden som kapitlet gäller för, nämligen 
vilka skolformer som berörs av det här kapitlet. Andra delen heter ”Barnens och elevernas 
lärande och personliga utveckling” (sid.12). Delen säger att alla barn har rätt till ledning och 
stimulans i sin utbildning och utveckling. Tredje delen heter ”Information om barnets och 
elevens utveckling” (s.12) och syftar på att barnens och elevernas vårdnadshavare ska få in-
formation om barnens utveckling. Fjärde delen handlar om det särskilda stöd som ska finnas 
tillgängligt för alla elever som behöver det (s.12). Den här delen tar upp när en elev är berätti-
gad särskilt stöd och att en utredning ska genomföras och en åtgärdsplan ska tas fram. Delen 
ger också exempel på typer av särskilt stöd som man kan använda. Femte delen handlar om 
betyg och de allmänna bestämmelser som finns angående bland annat beslut, utfärdande och 
rättelse av betyg (s.13).  

4 kap. Kvalitet och inflytande är tre sidor långt. Kapitlet har 17 paragrafer uppdelade i två 
delar. Första delen handlar om systematiskt kvalitetsarbete och tar upp ”bestämmelser om 
tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbild-
ningar” (s.15). Andra delen handlar om elevernas inflytande och samråd i undervisningen 
(s.16).   

5 kap. Trygghet och studiero är sex sidor långt. Det här kapitlet har 24 paragrafer uppde-
lade i fem delar. Första delen handlar om tillämpningsområde, precis som i kapitel 3 gäller det 
vilka skolformer som berörs av kapitlet (s.18). Andra delen handlar om elevernas arbetsmiljö 
och säger att man ska följa arbetsmiljölagen (s.18). Tredje delen handlar om de ordningsregler 
som finns på de olika skolenheterna (s.18). Fjärde delen heter ”Disciplinära och andra sär-
skilda åtgärder” och behandlar bland annat kvarsittning, tillfällig omplacering och avstäng-
ning (s.18). Femte och sista delen handlar om dokumentation angående genomförda åtgärder 
(s.23). 
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6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling är fyra sidor långt. Kapitlet har 16 paragrafer 
men är inte uppdelat på samma sätt som de andra kapitlen. Hela kapitlet är ägnat åt att ”mot-
verka kränkande behandling av barn och elever” (s.23). 

Hela mitt material är på 156 huvudsatser totalt i de fyra kapitlen. Kapitel 3 består av 35 
satser, kapitel 4 består av 34 satser, kapitel 5 består av 62 satser och kapitel 6 består av 25 
satser. Kapitel 3, 4 och 6 består alltså av ungefär lika många satser medan kapitel 5 består av 
betydligt fler satser än de andra. 

Metatext har inte ingått i den analyserade texten. I kapitel 3 har 1§, 2§, 5§ och 6§ utgått. I 
kapitel 4 har 1§ och 2§ utgått. I kapitel 5 har 1§ och 2§ utgått. I kapitel 6 har 1§, 2§, 3§ och 
4§ utgått. Inte heller rubrikerna har analyserats.  
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7 Resultat 
Nedan följer resultatet av de två delanalyserna. Första delanalysen, avsnitt 7.1, presenterar 
resultaten över vilka satstyper som finns i den analyserade texten. Utöver satstyperna under-
söktes också subjekten, verben och modaliteten i första delanalysen. I andra delanalysen, av-
snitt 7.2, presenteras vilka de olika mottagarna av skollagen är och hur texten kan tolkas uti-
från deras olika perspektiv.  

7.1 Grammatisk analys 

I presentationen av den första delanalysen av kapitlen nedan kommer först satstyperna att 
presenteras. Därefter presenteras subjekten och verben och hur dessa två grupper relaterar till 
varandra. Till sist presenteras också vilka modalitetsmarkörer som förekommer i texten.   

7.1.1 Satstyper 

Alla huvudsatser i den analyserade texten är lexikogrammatiska påståendesatser. Exempel (1) 
nedan är ett typiskt exempel på hur påståendesatser kan vara uppbyggda i skollagen, där sub-
jektet kommer före verbet. Påståendet har ett passivt verb, ges, vilket är ett vanligt verb i skol-
lagen.  

(1)  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna ut-
vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen 2010:12) 

7.1.2 Subjekt och verb 

Analysen av satserna visade att subjekten kan delas in i tre kategorier, abstrakta subjekt, sub-
jekt med ansvar och subjekt med rättigheter och att en stor del av satserna hade ett passivt 
verb. Tabell 1 nedan visar alla satserna och hur många av satserna som är uppbyggda med de 
olika typerna av subjekt och även i vilken utsträckning dessa är konstruerade med ett passivt 
verb och en agent.  

Tabell 1 Antal olika typer av subjekt i samband med passiva verb och agent. 

Subjekt Antal Passiv Agent 

Abstrakta 66 41 6 

Ansvariga 60 0 0 

Rättigheter 30 24 0 

Tabellen ovan visar att en stor del av alla subjekt är abstrakta, i 66 av de totalt 156 satserna. 
Av dessa 66 satser är 41 konstruerade med passivt verb och endast 6 har utskriven en agent. 
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Det betyder att vi i sex fall av 66 får veta vem som är aktör och i resten av satserna är aktören 
osynlig. Tabellen visar också att en stor del av subjekten har ansvar och här kan vi också se 
att alla satser har aktiva verb, vilket bidrar ytterligare till att fastställa vem som är aktör och 
att denne har ett ansvar. Till slut ser vi också att i 30 satser har subjektet rättigheter. 24 av 
dessa satser har konstruerats med passiva verb men det finns ingen agent alls vilket gör att vi 
inte får veta vem som bär ansvaret att tillhandahålla det som subjektet i dessa 30 satser har 
rätt till.  

 Abstrakta subjekt 7.1.2.1

Totalt finns det alltså 66 satser med abstrakta subjekt och av dessa är 41 satser konstruerade 
med passivt verb. Av de 41 passiva satserna finns det en agent vid 6 tillfällen. De vanligaste 
abstrakta subjekten i de undersökta kapitlen är åtgärdsprogram, betyg, särskilt stöd och be-
slut. Exempel (2) nedan är ett typiskt exempel på hur en sats med abstrakt subjekt kan se ut. 
Eftersom det är ett abstrakt subjekt och satsen saknar en agent, syns inte aktören. Vi får alltså 
veta vad som ska göras i en viss situation men inte vem som ska utföra det. 

(2)  Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 
skolsituation. (Skollagen 2010:12) 

Exempel (3) är liksom exemplet ovan uppbyggt av ett abstrakt subjekt men det som skiljer 
dessa exempel åt är att här finns det en agent, rektorn. Att rektorn är agent innebär alltså att 
det är tydligt vem som bär ansvaret för att besluta om åtgärdsprogrammet i fråga.  

(3) Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. (Skollagen 2010:13) 

 Subjekt med ansvar 7.1.2.2

I den analyserade texten finns det 60 satser med subjekt som har något slags ansvar. Det är 
endast yrkesroller eller myndigheter som har ansvar i de analyserade kapitlen. Det är intres-
sant att i alla meningar där subjektet har ansvar är satserna konstruerade med aktiva verb. I 
exempel (4) nedan är det yrkesrollen huvudman som har ansvar. 

(4)  Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (Skollagen 2010:23, 
min markering) 

Även i exempel (5) nedan är det en yrkesroll som har ansvar, den här gången är det rektorn. 

(5) Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. (Skollagen 
2010:12, min markering) 

 Subjekt med rättigheter 7.1.2.3

1 30 av de totalt 156 satserna har subjektet en rättighet av något slag. Det är till största delen 
barn, elever och deras vårdnadshavare som har rättigheter men det finns aldrig någon agent 
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som anger vem som är ansvarig. En stor del av de här satserna är konstruerade med passivt 
verb, nämligen 24 stycken och ingen av dessa har någon agent. I exempel (6) nedan är bar-
nen, eleverna och vårdnadshavarna subjektet men eftersom det inte finns någon agent med så 
får vi inte veta vem som är ansvarig för att informera dem. 

(6)  Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 
inflytande och samråd. (Skollagen 2010:17, min markering) 

I exempel (7) är eleven och elevens vårdnadshavare subjekt. Det finns ingen agent i den här 
satsen heller men eftersom rektorn förekommer i adverbialsbisatsen kan man anta att rektorn i 
det här fallet är ansvarig för att låta eleven och elevens vårdnadshavare yttra sig. 

(7) Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens vårdnadsha-
vare beredas tillfälle att yttra sig. (Skollagen 2010:20, min markering) 

Även i exempel (8) nedan är eleven och elevens vårdnadshavare subjekt och även här får de 
ett erbjudande, denna gång att delta i arbetet att utforma ett åtgärdsprogram. 

(8)  Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas. (Skollagen 2010:13, min markering) 

I exempel (9) nedan är eleverna subjekt men den här gången är verbet aktivt.  

(9)  Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ra-
men för deras inflytande över utbildningen. (Skollagen 2010:10, min markering) 

 Satser med agent 7.1.2.4

Totalt i den undersökta texten finns det 6 satser som är konstruerade med en agent, som alla 
har ett abstrakt subjekt. Rektorn förekommer oftast som agent, se exempel (10), (11), (12) och 
(13) nedan. 

(10) Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. (Skollagen 2010:13, min markering) 

(11)  Om ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömning och dessa inte kan enas, 
ska betyget beslutas av rektorn. (Skollagen 2010:14, min markering) 

(12)  Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknande 
förbiseende får rättas av rektorn. (Skollagen 2010:14, min markering) 

(13) Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om (SFS2010:800:14, min marke-
ring)  

Vid ett tillfälle förekommer barnen och eleverna som ensamma agenter i satsen, detta ser vi i 
exempel (14) nedan. 
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 (14)  Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev 
får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten. (Skolla-
gen 2010:25, min markering) 

Exempel (15) nedan innehåller en ensam läsarroll som agent nämligen den eller de lärare som 
ansvarar för undervisningen. Ansvaret ligger alltså hos den eller de lärare som hade ansvar 
vid undervisningen. 

(15)  Betyg ska beslutas av den eller de lärare som ansvarar för undervisningen vid den 
tidpunkt då betyg ska sättas. (Skollagen 2010:14, min markering) 

7.1.3 Ett tydligt mönster 

I exempel (16) nedan presenteras en hel paragraf, 9§, från kapitel 3 som exempel på ett möns-
ter som återkommer ett flertal gånger i skollagen. I exemplet nedan är det första subjektet 
abstrakt, den närmare utformningen av inflytandet. Resten av satserna har istället konkreta 
subjekt, nämligen barnen, eleverna och vårdnadshavarna, som har en rättighet och rektorn 
eller förskolechefen som tilldelas ansvar. Alla satser i exemplet är konstruerade med passiva 
verb förutom den sista satsen där aktören anges. Det här mönstret förekommer vid 6 tillfällen 
i de fyra kapitlen. Mönstret innebär att stycket börjar med olika påståenden som kan ha an-
tingen abstrakta eller konkreta subjekt, men där aktören inte framgår. Sist i stycket kommer 
en sats som anger aktören. I exempel (16) utgörs aktören av rektorn eller förskolechefen. 

(16)  Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i samband med den planering av 
verksamheten som föreskrivs i 4 §. Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska in-
formeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De ska också informeras 
i huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektorn eller förskole-
chefen ansvarar för att sådan information lämnas. (Skollagen 2010:17, mina markering-
ar)  

Exempel (17) nedan följer samma mönster. Först kommer två påståenden med abstrakta sub-
jekt, därefter ett påstående med konkreta subjekt och till slut ett påstående med rektorn och 
förskolechefen som subjekt.  

(17)  Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 
genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i 
förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet 
att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet vid en-
heten genomförs enligt första och andra styckena. (Skollagen 2010:15, mina markering-
ar) 



 30 

 Rubriker i skollagen 7.1.3.1

I vissa fall kan ansvaret framgå av rubriken. För den här uppsatsen har inte rubrikerna legat i 
fokus men jag har ändå kunnat identifiera en rubrik i de fyra kapitlen som anger ansvar: Rek-
torns ansvar. Rubriken finns i kap 3 på sida 14. Under rubriken finns en paragraf (14 §) som 
är uppbyggd med endast en sats, vilket i och för sig inte är ovanligt men rubriken kan nästan 
tyckas vara onödig eftersom satsen i paragrafen har rektorn som subjekt och kan tolkas som 
en uppmaning till läsarrollen rektor. ”14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med 
denna lag och andra författningar” (Skollagen 2010:14). Det kan vara så att man vill markera 
att just den paragrafen är extra viktig för rektorerna att följa. 

7.1.4 Modalitet 

Den vanligaste typen av modalitetsmarkörer i de undersökta kapitlen av skollagen är modala 
verb. Det enda interpersonella satsadverbial som förekommer i de kapitel som jag har under-
sökt är inte. Det förekommer också en del satser som varken har ett modalt verb eller ett in-
terpersonellt satsadverbial men som ändå måste räknas ha hög modalitet. Totalt innehåller 
136 av de 156 satserna modalitetsmarkörer. Tabellen nedan visar antalet av varje modalitets-
markör som finns att hitta i texten. Det finns fyra olika modalitetsmarkörer och de är ska, får, 
kan och inte. 

Tabell 2 Antal modalitetsmarkörer 

 ska  får  kan  inte  

Kapitel 3 25 7 0 2 

Kapitel 4 27 4 0 2 

Kapitel 5 21 33 0 11 

Kapitel 6 8 7 2 3 

Totalt  81 51 2 18 
 

 Satser med ska som modalitetsmarkör 7.1.4.1

I alla fyra kapitel finns det totalt 81 satser som innehåller ska som modalitetsmarkör, vilket är 
ett modalt verb som ligger högt på förpliktelseskalan. Det är relativt vanligt att ska kombine-
ras med ett passivt verb. Exempel (18) nedan innehåller det modala verbet ska. Det är alltså 
ingen tvekan om att eleverna och deras vårdnadshavare ska ha tillgång till fortlöpande in-
formation. Den höga förpliktelsen gör att det framstår som viktigt att informationen når fram 
till subjektet, men trots det framgår det inte av satsen vem som är ansvarig. 
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(18)  Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fort-
löpande informeras om elevens eller barnets utveckling. (Skollagen 2010:12, min mar-
kering) 

Även exempel (19) nedan innehåller det modala verbet ska. Skillnaden mellan de två exemp-
len är att i exempel (18) är subjektet mänskligt medan subjektet i exempel (19) är abstrakt. 
Det är i satsen tydligt att kvalitetsarbetet ska göras och vilka parter som ska inkluderas i arbe-
tet men däremot är det inte helt tydligt vem som ska vara ansvarig för att kvalitetsarbetet ska 
genomföras överhuvudtaget. 

(19)  Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollä-
rare, övrig personal och elever. (Skollagen 2010:15, min markering) 

 Satser med får som modalitetsmarkör 7.1.4.2

Totalt i de fyra kapitlen finns det 51 satser som innehåller det modala verbet får. Enligt 
Holmberg & Karlsson (2006) ligger får på en låg grad av förpliktelse och satsen i exempel 
(20) är därför inte lika tvingande som det skulle vara om det var ett ska istället. Rektorn eller 
en lärare får men behöver inte vidta de åtgärder som satsen behandlar, vilket innebär att de 
alltså har större utrymme för att inte utföra åtgärderna (se 7.2.8 för mer om får). 

(20)  Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade 
för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en 
elevs ordningsstörande uppträdande. (Skollagen 2010:18, min markering)  

Exempel (21) nedan innehåller precis som exempel (20) det modala verbet får som ligger lågt 
på skalan för förpliktelse och därför kan det tolkas på olika sätt, som nämnts ovan.  

(21)  Regeringen får trots bestämmelser i denna lag om avgiftsfrihet meddela föreskrifter om 
skyldighet för den som vill genomgå prövning för betyg att betala en avgift som tillfall-
ler huvudmannen. (Skollagen 2010:15, min markering) 

 Satser med kan som modalitetsmarkör 7.1.4.3

Exempel (22) och (23) nedan är de enda två satserna i kapitlen som innehåller det modala 
verbet kan. Verbet kan ligger på en låg grad på modalitetsskalan. Det blir däremot svårare att 
definiera vilken skala den ligger på eftersom det passar in på tre av de fyra skalorna, sanno-
likhet, vanlighet och förpliktelse. Jag skulle placera dessa satser i förpliktelsekategorin ef-
tersom den är troligast i en sådan här typ av text. 

Användningen av kan i de två exemplen nedan öppnar upp för ett handlingsutrymme som 
blir en aning märklig. Kan ger läsaren flera valmöjligheter för hur hen kan agera utefter lagen. 
Vi får inte heller veta vilka skäl som kan vara grund för att skadeståndet för kränkning ska 
sättas ned.  

(22)  Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla 
bort. (Skollagen 2010:25, min markering)  
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Exempel (23) är den andra satsen som innehåller det modala verbet kan. För exempel (23), 
precis som för exempel (22), är verbet kan med men ännu en gång platsar verbet på flera ska-
lor, sannolikhet, vanlighet och förpliktelse. Det är troligast att både exempel (22) och (23) 
hamnar på skalan för förpliktelse. 

(23) I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, 
om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. (Skolla-
gen 2010:25, min markering) 

 Satser med inte som modalitetsmarkör 7.1.4.4

Inte förekommer oftast tillsammans med får. Exempel (24) innehåller det interpersonella 
satsadverbialet inte. Satsadverbialet gör att även den här satsen har hög förpliktelsemodalitet 
eftersom huvudmannen eller personalen inte kan avstå att följa det lagen säger.  

(24)  Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande be-
handling. (Skollagen 2010:24, min markering) 

Även exempel (25) har hög förpliktelsemodalitet eftersom den innehåller satsadverbialet inte, 
vilket alltså betyder att rektorn eller förskolechefen inte kan neka att följa det skollagen säger.  

(25)  Rektorn eller förskolechefen får dock inte uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i 
frågor som rör enskilda barn eller elever. (Skollagen 2010:17) 

 Satser med hög modalitet men utan modalitetsmarkör 7.1.4.5

Totalt finns det 10 satser utan modalitetsmarkör men som ändå kan tolkas vara starkt förplik-
tigande. Exempel (26) har varken modalt verb eller ett interpersonellt satsadverbial. Däremot 
är det ändå hög förpliktelsemodalitet i satsen eftersom subjektet inte får något svängrum för 
att neka eller acceptera att utföra handlingen. 

(26)  Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första 
stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 
(Skollagen 2010:17) 

Exempel (27) har inte heller något modalt verb eller interpersonellt satsadverbial som modifi-
erar satsen. Precis som exempel (26) ovan har satsen ändå hög förpliktelsemodalitet eftersom 
det inte finns något tolkningsutrymme för rektorn. 

(27)  Rektorn beslutar om ordningsregler. (Skollagen 2010:18) 
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7.1.5 Sammanfattning 

Frågorna som skulle besvaras med den här första delen av analysen var:  

– Är aktören utskriven och därmed synlig i skollagen? 
– Vilka grammatiska val kan urskiljas, när det gäller hur ansvaret skrivs fram? 

Alla satser i den undersökta texten är påståendesatser. En stor del av satserna i kapitlen har 
passiva verb, 65 av de totalt 156 satserna är konstruerade med passiva verb. Texten innehåller 
både abstrakta och konkreta subjekt. 

I den analyserade texten kunde tre typer av subjekt identifieras, abstrakta subjekt, subjekt 
med ansvar och subjekt som har rättigheter. De abstrakta subjekten kan vara sådant som betyg 
eller åtgärdsprogram. Den här typen av subjekt kombineras ofta med passiva verb vilket gör 
att aktören blir osynliggjord. Däremot förekommer det i sex fall att satser med abstrakta sub-
jekt har en agent, vilken då är den som har ansvar i den satsen. Men då ska poängteras att 
detta endast förekommer i 6 satser av de totalt 66 stycken av de satser som är konstruerade 
med abstrakta subjekt.    

Den typ av subjekt som har ansvar består endast av yrkesroller, såsom rektorer, förskollä-
rare, annan personal och myndigheter. Det är intressant att det endast är yrkesroller som har 
ansvar och aldrig elever eller vårdnadshavarna. Att eleverna och vårdnadshavarna inte har 
ansvar kan bero på kapitlen som valdes för analysen. Det kan mycket väl vara så att de har 
ansvar i andra kapitel.   

Barn, elever och deras vårdnadshavare är de grupper som har rättigheter. När dessa 
grupper finns som subjekt i passiva satser så finns ingen agent, vilket gör att det är tydligt vad 
subjektet har för rättighet men inte vem som är ansvarig för att se till att subjektet verkligen 
får ta del av informationen eller vad rättigheten än innebär. 

65 satser av de totalt 156 satserna är konstruerade med passiva verb. När en sats kon-
strueras med ett passivt verb bidrar det till att aktören osynliggörs. Aktören kan som sagt gö-
ras synlig med hjälp av en agent, vilket förekommer i 6 fall, vilket inte är särskilt många av de 
totalt 65 satserna som har passivt verb.  Aktören kan också synliggöras på andra sätt, som i 
mönstret som upptäcktes. 

När det kommer till modalitetsmarkörer förekommer modala verb oftast och bland de 
modala verb som används är ska vanligast. Det enda interpersonella satsadverbial som an-
vänds i texten är inte och då nästan enbart i samband med får. Användandet av får kan i flera 
fall göra texten en aning svårtolkad, men detta återkommer jag till senare (se 7.2.8 för mer om 
får).  

Kan är den modalitetsmarkör som används färst gånger och det finns endast två stycken 
med i materialet och bara i kapitel 6. Modalitetsmarkören kan bidrar till att texten ger subjek-
tet utrymme att välja själv hur denne ska agera efter vad skollagen säger. Ska som är en starkt 
tvingande modalitetsmarkör kombineras ofta med passiva verb och abstrakta subjekt vilket 
gör satserna tvetydiga eftersom det inte finns någon synlig aktör som ska ha det yttersta an-
svaret.  

Satserna som blir allra mest tvingande i skollagen är de satser som inte har några modali-
tetsmarkörer alls. När en sats inte har någon modalitetsmarkör så ger man inte läsaren något 
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utrymme för olika tolkningsmöjligheter utan det som satsen säger är det som gäller. Det kan 
vara ett sätt att markera att något är extra viktigt i lagen eftersom satsen då inte går att tolka 
som något annat än en starkt förpliktigande uppmaning. Se även Helgesson (2011) som analy-
serar modalitet i platsannonser. 

Med den här första delen av analysen har jag kunnat fastställa att alla satser är lexi-
kogrammatiska påståenden. Det kan också fastställas att det i skollagen förekommer många 
abstrakta subjekt som är kombinerade med passiva verb, vilket osynliggör aktören. Jag har 
också kunnat se ett tydligt mönster där en paragraf inleds med satser som har abstrakt subjekt 
och passivt verb för att sedan gå vidare och berätta vem som har rättigheter och avsluta para-
grafen med antingen en sats som har abstrakt subjekt och agent eller ett subjekt som direkt 
tilldelas ansvaret.   

När det kommer till om aktören är synlig eller ej kan man säga att det för varje enskild 
sats långt ifrån alltid är tydligt vem som ska vara den som agerar. Gör man alltså en mer 
övergripande läsning och också tar hänsyn till rubriker och kontexten så är aktören i de flesta 
fall synlig.  

I nästa del kommer de olika läsarrollerna att presenteras och där kommer jag visa hur tex-
ten kan tolkas olika beroende på vilken läsarroll som läser den.  
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7.2 Analys av läsarroller 

Den andra delanalysen handlar om läsarroller och huruvida de olika läsarrollerna kan tolka 
olika satser på olika sätt. Vid den andra delanalysen har jag som sagt utgått från att de perso-
ner, yrkesroller och myndigheter som nämns i kapitlen kan räknas som tilltänkta mottagare av 
lagen. Därefter lästes lagen ur dessa olika synvinklar för att se huruvida skollagen kan tolkas 
olika beroende på vem som läser den.  

Alla satser är lexikogrammatiska påståendesatser men kommer i den här delen att klassi-
ficeras utefter den språkhandling som de kan tolkas som beroende på vem som läser. I den här 
delen kommer också en djupare diskussion angående modalitetsmarkören får äga rum (se 
7.2.8). Får tas upp i det här avsnittet eftersom det öppnar för stora tolkningsmöjligheter för 
olika läsarroller. 

Figuren nedan är en uppställning av de olika läsarroller som kan hittas i skollagen. Läsar-
rollerna har delats upp i tre grupper, nämligen enskilda personer, yrkesroller och myndigheter. 
Några läsarroller kommer att presenteras tillsammans eftersom det i de fallen inte finns några 
större skillnader mellan grupperna. 
 
Personer Yrkesroller  Myndigheter 
Barn Rektor Kommun 
Elever  Huvudman Landsting 
Vårdnadshavare Lärare Socialnämnden 
Elevföreträdare Förskollärare Polismyndigheten 
Elevrådsrepresentant Övrig personal Statens skolinspektion 
Elevskyddsombud   
 
Figur 1 Personer, yrkesroller och myndigheter som kan vara läsarroller i skollagen    

7.2.1 Inkongruenta språkhandlingar 

För att avgöra vilken typ av språkhandling det rör sig om har jag läst texten ur olika motta-
gares perspektiv och därigenom kunnat bestämma vilken typ av språkhandling det är. Ett på-
stående för en läsare kan alltså vara ett erbjudande eller en uppmaning för en annan läsare. 

Exempel (28) nedan är en grammatisk metafor och är till formen ett påstående men kan 
tolkas som en uppmaning av läsarrollen rektor. Det betyder att för alla som läser satsen är den 
ett påstående förutom för rektorn som kommer uppfatta satsen som en uppmaning.  

(28)  Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt 
det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. (Skollagen 
2010:13) 

Exempel (29) nedan är ett erbjudande som har formen av ett påstående. För elevskyddsombu-
det, elevrådsrepresentanten och andra elevföreträdare är satsen ett erbjudande om kompensat-
ion medan det för andra som läser satsen är ett påstående. Värt att poängtera är att vad kom-
pensationen innebär och vem som är ansvarig för kompensationen inte framgår av satsen. 
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(29)  Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas kom-
pensation för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget. (Skollagen 
2010:16) 

Även exempel (30) är ett erbjudande i form av ett påstående, den här gången är erbjudandet 
riktat mot elevernas vårdnadshavare som har rätt att få information om vad rektorn beslutar. 
Märk väl att det inte står vem som är ansvarig för att delge vårdnadshavarna den information-
en. Jag betraktar exemplet nedan som ett erbjudande trots att elevens vårdnadshavare egentli-
gen inte kan tacka nej.  

(30)  Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. (Skollagen 2010:19) 

Exempel (31) nedan har formen av ett påstående men kan tolkas som en uppmaning om en 
huvudman läser satsen. I den här satsen framgår det, precis som i exempel (30) ovan, tydligt 
vem som bär ansvaret för att fullgöra det lagen säger. 

(31)  Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta ka-
pitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (Skollagen 2010:23)  

Tabellen nedan visar det totala antalet språkhandlingar som finns i varje kapitel och hur 
många av de språkhandlingarna som kan tolkas som inkongruenta språkhandlingar om de 
läses ur olika läsarrollers perspektiv.  

Tabell 3 Totalt antal språkhandlingar och antal inkongruenta språkhandlingar 

Kapitel 
Totalt antal språk-
handlingar 

Antal inkongruenta 
språkhandlingar 

Andel 

Kapitel 3 35 24 68 % 
Kapitel 4 34 22 64 % 
Kapitel 5 62 32 51 % 
Kapitel 6 25 11 44 % 
Totalt  156 89 57 % 
 

7.2.2 Rektor 

Rektorerna nämns flest gånger i skollagen. Alla satser i texten är som tidigare konstaterats 
grammatiska påståenden men beroende på vilket perspektiv satsen läses ur kan vissa satser 
tolkas som en annan språkhandling. Om man läser de analyserade kapitlen ur skollagen ur en 
rektors synvinkel kan flera satser tolkas som grammatiska metaforer.  

Exempel (32) nedan är alltså lexikogrammatiskt ett påstående men kan tolkas som en 
uppmaning förutsatt att det är en rektor som läser satsen. Satsen kan tolkas som en uppmaning 
eftersom den först tilltalar rektorn och genom användandet av det aktiva verbet se. Ska gör 
också att det blir en starkt tvingande sats. 
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(32)  Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. (Skollagen 
2010:12) 

Eftersom exempel (33) är konstruerat med ett får kan satsen tolkas som ett erbjudande ef-
tersom rektorn och läraren får befogenheter att göra något men alltså inte behöver göra det.  

(33) Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade 
för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en 
elevs ordningsstörande uppträdande. (Skollagen 2010:18)  

Totalt förekommer rektor som subjekt i 36 satser och av dessa är 24 grammatiska metaforer 
om man antar läsarrollen rektor. De grammatiska metaforerna utgörs i alla fall av att satsen 
har formen av ett påstående men tolkas som uppmaningar eller i några fall även erbjudanden. 

7.2.3 Barn, elever och deras vårdnadshavare 

Till den här gruppen har alla elever, barn och deras vårdnadshavare räknats in. Även elevråds-
representanter och andra positioner som elever kan inneha har inkluderats i den här gruppen. 
En genomläsning av de utvalda kapitlen ur den här gruppens synvinkel visade att många sat-
ser kan tolkas som erbjudanden.  

Exempel (34) nedan är alltså ett erbjudande för barnen, eleverna och vårdnadshavarna 
eftersom de ska få information av någon. Användandet av ska i satsen gör däremot att man 
kan tolka satsen som en uppmaning till någon men eftersom vi inte får någon agent eller lik-
nande så får vi inte veta vem som är ansvarig för att erbjuda barnen, eleverna och vårdnads-
havarna informationen. Satsen i sig själv blir alltså svårtolkad eftersom satsen tydligt erbjuder 
subjektet information medan det modala hjälpverbet snarare passar i en uppmaning än ett er-
bjudande. Just den här satsen ingår i det här mönstret som upptäcktes där vi får veta aktören i 
slutet av stycket och därför kan vi nog anta att satsen snarast vänder sig till rektorn, som är 
agent i sista satsen i stycket. Därmed spelar det inte någon roll att den enskilda satsen inte 
anger den ansvariga eftersom det kommer senare i samma paragraf. Det är ju såklart förutsatt 
att läsaren läser texten som helhet och inte läser enstaka satser. 

(34)  Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 
inflytande och samråd. (Skollagen 2010:17)  

Även exempel (35) nedan kan tolkas som ett erbjudande av elevskyddsombud, elevrådsrepre-
sentant och andra elevföreträdare men endast som påstående av andra grupper.  

(35) Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas kom-
pensation för den undervisning de går miste om på grund av uppdraget. (Skollagen 
2010:16) 

Det finns totalt 23 satser där barn, elever och vårdnadshavare är subjekt i olika konstellationer 
och alla dessa satser är grammatiska metaforer och realiserar språkhandlingen erbjudande. 
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7.2.4 Lärare och övrig personal 

Till den här gruppen räknas lärare, förskollärare och annan personal som jobbar inom skolvä-
sendet. Exempel (36) är en uppmaning för den eller de lärare som har ansvaret att besluta om 
betyg. I det här fallet är lärarna agent och blir därigenom tilldelade ansvaret. 

(36) Betyg ska beslutas av den eller de lärare som ansvarar för undervisningen vid den tid-
punkt då betyg ska sättas. (Skollagen 2010:14)  

I exempel (37) är det en lärare, förskollärare eller annan personal som är subjektet och har 
ansvaret genom att få en uppmaning att de är skyldiga att anmäla kännedom om kränkande 
behandling. 

(37) En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. (Skollagen 2010:24)   

Exempel (38) nedan kan tolkas som ett erbjudande på grund av användandet av får i satsen. 
Läraren får alltså tillåtelse att visa ut en elev från utvisningslokalen. 

(38) I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymna-
siesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden 
av ett undervisningspass. (Skollagen 2010:19) 

Lärare och övrig personal förekommer som subjekt vid åtta tillfällen och av dessa är fyra av 
satserna uppmaningar och fyra av satserna är konstruerade med får vilket gör att man kan 
tolka de satserna som erbjudanden. 

7.2.5 Huvudman 

I den här läsargruppen ingår huvudmän och kommun och landsting, eftersom det oftast är just 
kommunen eller landstinget som är huvudman för skolan. I skollagen benämns huvudmannen 
oftast med just huvudmannen men det förekommer några tillfällen där kommun och landsting 
skrivs ut.  

Satsen i exempel (39) berättar vid vilka tillfällen som läsargruppen kommun eller lands-
ting får inrätta lokala styrelser men uppmanar alltså inte till att de ska göra det. Även i detta 
fall gör användandet av får att satsen kan betraktas som ett erbjudande, denna gång för en 
kommun eller ett landsting.  

(39) En kommun eller ett landsting får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet 
som kommunen eller landstinget är huvudman för enligt bestämmelserna som självför-
valtningsorgan i 7 kap. 18–22§§ kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av 
denna lag. (Skollagen 2010:17) 

I exempel (40) får huvudmannen en uppmaning om att denne ska ansvara för att övrig perso-
nal uppfyller sina skyldigheter. Det finns alltså en annan läsargrupp med i satsen men från 
deras håll kan satsen endast tolkas som ett påstående. 
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(40) Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta ka-
pitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (Skollagen 2010:23) 

Exempel (41) är en uppmaning både till huvudmannen och personalen. Satsen kan från barnet 
eller elevens sida tolkas som ett påstående med information om att de inte kan utsättas för 
repressalier efter att ha medverkat i en utredning. 

(41) Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på 
grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält 
eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 

Huvudman och kommun och landsting förekommer som subjekt 17 gånger och av dessa kan 
12 läsas som uppmaningar. Resten av satserna innehåller får, vilket alltså kan göra att man 
tolkar satserna som erbjudanden. 

7.2.6 Regering 

Vid en läsning ur regeringens perspektiv förekom till största delen påståenden. Däremot finns 
en intressant förekomst av det modala verbet får som tillhör förpliktelsemodalitet men som av 
formuleringen i lagen skulle kunna uppfattas som ett erbjudande. Mer om får i 7.2.8. 

Exempel (42) skulle kunna tolkas som ett erbjudande med tanke på användandet av får, 
eftersom regeringen då kan välja om de vill ta ut en avgift som enligt lagen egentligen inte 
ska tas ut.  

(42) Regeringen får trots bestämmelser i denna lag om avgiftsfrihet meddela föreskrifter om 
skyldighet för den som vill genomgå prövning för betyg att betala en avgift som tillfall-
ler huvudmannen. (Skollagen 2010:15) 

Även exempel (43) nedan kan tolkas som ett erbjudande på grund av det får som satsen är 
konstruerat med. 

(43) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela om undantag 
från första stycket för fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning. (Skollagen 
2010:13) 

7.2.7 Satser utan utskriven läsarroll 

Det finns självklart flera satser som kan tolkas som olika språkhandlingar beroende på vem 
som läser. En del satser kan också tolkas som en specifik språkhandling för en läsarroll fastän 
den läsarrollen inte är utskriven i satsen.  

Exempel (44) finns även ovan som exempel (34). Som sagt i 7.2.2 ovan kan satsen tolkas 
som ett erbjudande av barnen, eleverna och vårdnadshavarna men på grund av att ska finns 
med borde även någon läsarroll tolka satsen som en uppmaning. Det finns ju ingen annan lä-
sarroll utskriven i satsen men i de flesta fall kan rektor räknas vara en läsarroll som inte är 
utskriven men som ändå uppfattar satsen som en uppmaning. Jag drar den slutsatsen att rektor 
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kan uppfatta en helhet av lagen som en uppmaning eftersom rektorn har en sådan roll i skolan 
att hen är ansvarig för arbetet där. Satsen i exempel (44) ingår i mönstret och vi får i slutet 
veta att det är rektorn eller förskolechefen som är ansvariga för att informationen lämnas ut. 
Exempel (44) blir svårtolkad för mig som analyserar eftersom den inte går att förklara med 
SFG:s fyra grundläggande språkhandlingar utan man måste i så fall gå utanför dessa fyra för 
att kunna förklara den men vi kan nog ändå anta att satsen är ett erbjudande för eleverna och 
en uppmaning för rektor.  

(44) Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 
inflytande och samråd. (Skollagen 2010:17) 

Även exempel (45) finns med ovan som exempel (32) som finns under 7.2.1 och där tolkas 
satsen som en uppmaning för rektorn.  

(45)  Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. (Skollagen 
2010:12) 

7.2.8 Satser med får som modalitetsmarkör 

Som tidigare nämnts i uppsatsen orsakar användandet av det modala verbet får vid flera till-
fällen att skollagen blir svår att tyda på grund av att det finns flera tolkningsmöjligheter även 
inom en läsargrupp. Får är visserligen ett förpliktande modalt verb men det är av låg grad och 
kan, av mig och säkert många andra också, tolkas som tillåtande snarare än tvingande och 
skulle därför kunna tolkas som ett erbjudande istället för en uppmaning. Det stämmer väl in 
med förklaringen i Svenska Akademiens Grammatik (SAG) av hjälpverbet få: 

Hjälpverbet få har en deontisk grundbetydelse av tillåtelse. Denna betydelse är tydligt besläktad 
med betydelsen hos huvudverbet få (i t.ex. få en cykel). Liksom huvudverbet anger att någon 
mottar t.ex. ett föremål, säger hjälpverbet att någon mottar tillåtelsen eller möjligheten att utföra 
en viss handling. (Teleman 1999:294) 

Men SAG förklarar också att hjälpverbet få även har en krävande betydelse. ”Hjälpverbet få 
kan indirekt (särskilt i ledigt språk) ha ungefär samma betydelse som måste i situationer då 
det är klart att satsens aktion inte ligger i subjektsreferentens intresse” (Teleman 1999:296). 
Från texten får vi exemplet ”Du får vänta en stund” (Teleman 1999:296). Enligt Teleman kan 
vi alltså anta att subjektsreferenten i det här fallet är motvillig till att vänta och därför ligger 
alltså inte satsens aktion i dennes intresse och får kan då likställas med måste i den här satsen. 
Det är däremot svårt att tro att läsarna av skollagen skulle vara motvilliga läsare. För rektorer 
och personal på skolor är den snarare ett arbetsverktyg som de ska följa för att de ska veta vad 
som förväntas av skolan och personalen som jobbar där. Jag kan inte heller tänka mig att ele-
ver eller vårdnadshavare skulle vara motvilliga läsare eftersom lagen är till för att hjälpa alla 
elever att få den bästa möjliga utbildning för varje individ. 

Exempel (46) ger läsaren tillåtelse att välja mellan två alternativ när det kommer till när 
det särskilda stödet ska ges. 
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(46) Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. (Skollagen 2010:12) 

Enligt exempel (47) nedan får rektor tillåtelse att rätta ett felaktigt betyg.  

(47) Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknande 
förbiseende får rättas av rektor. (Skollagen 2010:14) 

I exempel (48) får lärare och rektor befogenhet att besluta om eleven ska stanna kvar i skolan 
en timme efter skoldagens slut eller om eleven istället ska komma en timme tidigare en annan 
dag och alltså välja ett av alternativen.  

(48) Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta 
att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens 
undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisning-
en börjar. (Skollagen 2010:19) 

I exempel (49) får regeringen frångå något som lagen redan har bestämt. Regeringen får alltså 
ta ut en avgift fastän lagen tidigare har slagit fast att det ska vara avgiftsfritt.  

(49)  Regeringen får trots bestämmelser i denna lag om avgiftsfrihet meddela föreskrifter om 
skyldighet för den som vill genomgå prövning för betyg att betala en avgift som tillfall-
ler huvudmannen. (Skollagen 2010:15) 

Innebär får att läsaren får en befogenhet att göra något eller ska det förstås som ett underför-
stått ”om så behövs”? Vid flera tillfällen kan det kanske också vara så att det är underförstått 
eller att läsaren med sitt sunda förnuft kan förstå att det satsen säger också ska genomföras. 
Som i exempel (47) ovan kan man tänka sig att det är självklart för alla att man rättar en up-
penbar oriktighet och därför kan man ha får med i satsen trots att det skulle kunna öppna för 
fler tolkningsmöjligheter. En ny definition av får, som möjligtvis bara gäller för lagtext, 
skulle kunna vara att får har en förpliktigande funktion, i likhet med måste. Det som skiljer 
från SAGs definition av det kravställande får är att i det här fallet innebär det inte att någon 
part ska räknas vara motvillig att genomföra det lagen säger.  

7.2.9 Satser med får inte som modalitetsmarkör 

Totalt förekommer får och inte tillsammans i 20 satser. Användandet av får och inte tillsam-
mans är också intressant eftersom satsen då blir starkt förpliktande på grund av att läsaren inte 
får något utrymme att välja alls. Exempel (50) blir alltså starkt förpliktande för rektorn ef-
tersom hen måste utföra det lagen säger själv och inte delegera bort det. 

(50) Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. (Skollagen 
2010:22) 
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Även exempel (51) nedan är starkt förpliktande, den här gången för huvudmannen och perso-
nalen. Inte gör även i det här fallet att den valmöjlighet som får i vanliga fall ger läsaren för-
svinner och läsaren har inte längre något val annat än att följa det satsen säger. 

(51) Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande be-
handling. (Skollagen 2010:24) 

7.2.10  Sammanfattning  

Det finns ett stort antal grupper som skulle kunna räknas som tilltänkta läsare av skollagen, se 
alla olika personer, yrkesroller och myndigheter som nämns, se figur 1 på sida 35. De läsar-
grupper som kan räknas som de främsta läsargrupperna, speciellt med tanke på hur texten ser 
ut, är rektorer, huvudmän och elever och deras vårdnadshavare. Dessa läsargrupper förekom-
mer som subjekt oftare än de andra grupperna och de är också de enda grupperna där flest 
satser kan tolkas annorlunda än påståenden, alltså som erbjudanden eller uppmaningar. De 
grupper jag hade förväntat mig att skollagen skulle vända sig till var också de läsargrupper 
som förekom mest. Elever, vårdnadshavare, rektorer och andra yrkeskategorier inom skol-
världen är vanligast förekommande som subjekt och det är också dessa personer och yrkes-
grupper som främst har användning av och rörs av skollagen.  

Frågeställningen som ställdes för den andra delanalysen är: 

– Påverkar läsarrollen hur lagen tolkas? 

Det finns tre sorters läsarroller: personer, yrkeskategorier och myndigheter. Till personer räk-
nas barn, elever och vårdnadshavare. Till yrkeskategorier räknas rektor, lärare och övrig per-
sonal och till myndighet räknas huvudman (oftast kommun eller landsting) och regering. Rek-
torerna är den läsargrupp som tilldelas mest ansvar och kan alltså tolka en stor del av de 
grammatiska påståendena som uppmaningar. Man räknar med att rektorerna är de som är ak-
törer i många av satserna. Inte heller rektorernas roll som aktörer är förvånande eftersom de 
har det yttersta ansvaret för respektive skola och det framgår också av skollagen.  

Huvudmannen förekommer mest i kap 6 av de fyra kapitlen som analyserades och även 
de får en del ansvar tilldelat sig men inte i lika stor utsträckning som rektorerna. Inte heller 
det här är särskilt förvånande. 

Regeringen nämns vid två tillfällen i de fyra kapitlen och båda gångerna i satser som in-
nehåller får, vilket kan medföra tolkningssvårigheter eftersom det modala verbet medför stora 
valmöjligheter. 

Det finns också flera satser där läsarrollen inte är utskriven men det ändå är förutsägbart 
vem som ska räknas som den tilltalade läsarrollen. Även i sådana fall kan satsen tolkas som 
en alternativ språkhandling. Oftast är det rektor som är den läsarroll som kan tolka satsen som 
en annan språkhandling och då oftast kan satsen tolkas som en uppmaning. 

Det finns även satser som har en tydlig läsarroll men där språkhandlingen är otydlig. Sat-
serna där språkhandlingen är otydlig innehåller får eller kan. Båda dessa modala verb öppnar 
för stora tolkningsmöjligheter och i många fall också valmöjligheter för subjektet. Endast 
yrkesgrupper, speciellt rektorer och huvudmän, har ansvar i skollagen. Ansvaret uttrycks med 
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hjälp av språkhandlingen uppmaning. Det är inte särskilt förvånande att det främst är dessa 
läsargrupper som har ansvar i skollagen. Det som däremot stod ut en aning var att de här lä-
sargrupperna vid flera tillfällen förekom ihop med får. Användandet av får är speciellt i skol-
lagen eftersom det öppnar för olika tolkningsmöjligheter i många fall. Eftersom ingen av de 
förklaringar som SAG gav på får stämde in på texten som analyserades för den här uppsatsen, 
så har jag fått omdefiniera en aning. Den nya definitionen av får är att det är förpliktigande 
utan att någon part är motvillig att genomföra handlingen som efterfrågas.  

Barn, elever och deras vårdnadshavare har rättigheter i skollagen och dessa rättigheter ut-
trycks med hjälp av språkhandlingen ”erbjudande” som har den grammatiska formen av ett 
påstående. Jag hade förväntat mig att barnen och eleverna skulle ha något slags ansvar eller 
skyldighet att bidra på olika sätt, speciellt i kapitel 5 och 6. Kapitel 5 handlar om trygghet och 
studiero och kapitel 6 handlar om kränkande behandling, båda dessa handlar mycket om bar-
nens och elevernas välbefinnande i skolan och därför hade jag förväntat mig att de kanske 
också skulle få egna ansvarsområden. Anledningen till att man inte ger barnen och eleverna 
ansvar kan möjligtvis vara att de flesta av eleverna inte är myndiga och därför vill man inte 
skriva ut det i lagen så att det skulle bli straffbart. 

Det faktum att yrkesgrupperna endast har ansvar och inga rättigheter stack ut en del. Det 
som är speciellt är alltså att det inte nämns något om vad man ska göra i det fall att någon 
personal blir kränkt eller illa behandlad. Det kan ju bero på att det finns andra lagar som be-
handlar personalens välbefinnande på sin arbetsplats, till exempel arbetsmiljölagen. 

Det finns alltså gott om grammatiska metaforer, alltså där den grammatiska formen på 
satsen och hur satsen kan tolkas skiljer sig åt. Alla satser i de analyserade kapitlen är påståen-
den till sin grammatiska form. För några satser stannar det också där och de kan alltså inte 
tolkas som någon annan typ av språkhandling trots att de läses ur olika läsargruppers perspek-
tiv. I de allra flesta fall kan satserna dock tolkas på två olika sätt. Alla satser kan tolkas som 
påståenden och sedan kan någon läsargrupp tolka satsen annorlunda, antingen som ett erbju-
dande eller en uppmaning.  

Det förekommer inga fall av språkhandlingen ”fråga”, varken som grammatisk form eller 
som inkongruent språkhandling. Det var väntat eftersom det undersökta materialet är lagtext 
och där förväntar man sig inte att det ska finnas frågor utan snarare svar på frågor.   

Får förekommer vid flera tillfällen tillsammans med inte, vilket definitivt gör satserna 
starkt förpliktigande. I sådana satser får läsaren inget utrymme för alternativa handlingar utan 
måste följa satsen. 

Det finns flera satser som inte har en utskriven läsarroll eller där en läsarroll är utskriven 
men någon annan läsare kan tolka satsen som något annat än ett påstående. Exempelvis finns 
det satser där barn och elever är subjekt och kan tolka satsen som ett erbjudande medan om 
rektorn läser satsen kommer hen att tolka den som en uppmaning trots att rektor inte är utskri-
vet.  
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8 Diskussion 
Det främsta jag ville veta med undersökningen var om det är tydligt vem som är ansvarig och 
hur man skriver ut det. Det är tydligt att speciellt rektorerna får mycket ansvar i skollagen 
medan barn, elever och vårdnadshavare inte får något ansvar alls, endast rättigheter. Det gäl-
ler åtminstone för de fyra kapitel som har analyserats för den här undersökningen, det är möj-
ligt att det ser annorlunda ut i de övriga kapitlen. Det var väntat att rektorerna skulle få myck-
et ansvar i lagen eftersom rektorn är den som är ytterst ansvarig för arbetet i skolan.  

Det modala hjälpverbet får förekommer vid flera tillfällen i lagen och öppnar för stor 
valmöjlighet för läsaren. Får har i grund och botten två betydelser, en tillåtande och en krä-
vande. Beroende på hur man tolkar får kan man tolka en sats som att den tillåter läsaren att 
göra något eller så är läsaren motvillig och man likställer då får med måste. Jag har däremot 
svårt att tro att någon av läsargrupperna skulle vara motvilligt inställda till skollagen. Får har 
fått omdefinierats så att det har en tredje betydelse som gäller för lagtext, får är då i klass med 
måste men med en lägre grad av modalitet. 

Det modala hjälpverbet kan finns i två satser i skollagen. Precis som med får öppnar kan 
upp för valmöjligheter för läsaren. Det som kan bli problematisk med kan är att läsarrollen 
som tilltalas får stort handlingsutrymme. Man får alltså avgöra i varje enskilt fall vilken typ av 
modalitet det är men det är inte alltid lätt. I det här sammanhanget är det däremot mest troligt 
att det är förpliktelseskalan det gäller. Eftersom det är lagtext är det inte sannolikt att man har 
modalitet som uttrycker villighet, sannolikhet eller vanlighet. 

Vilka grammatiska val kan urskiljas, när det gäller hur ansvaret skrivs fram? Det jag har 
kommit fram till är att alla satser i de fyra kapitlen som analyserades, till sin grammatiska 
form är påståenden. Däremot kan många av satserna sedan tolkas som antingen språkhand-
lingen uppmaning eller språkhandlingen erbjudande. Den som kan tolkas vara ansvarig skrivs 
oftast fram som subjekt eller agent i inkongruenta uppmaningar. Men det stämmer inte för 
alla satser. Ibland är subjekten abstrakta och ibland har subjektet snarare rättigheter än ansvar 
i skollagen. Det modala verbet ska förekommer i många satser och förstärker uppmaningar 
som riktas till de olika yrkeskategorierna. Däremot är satser helt utan modalitetsmarkörer de 
allra starkaste uppmaningarna. Modalitetsmarkören kan medför att det blir stort tolkningsut-
rymme i satsen och därför inte lika tvingande som om det vore ett ska eller om modalitets-
markör saknas.  

Är det tydligt vem som är aktör? Det är till största delen tydligt vem som är aktören men 
det finns inte en tydlig aktör för varje sats. Mönstret som man kan se vid flera tillfällen gör att 
varje sats inte behöver ha en aktör utan aktören anges i slutet av ett stycke. Det här mönstret 
gör att man kan variera språket lite mer, speciellt meningsbyggnad, än vad man kan om varje 
mening ska innehålla en aktör. Så i det här fallet fyller passiveringar en funktion som gör tex-
ten mer varierad och därigenom möjligtvis lättare att läsa.  

Påverkar läsarrollen hur lagen uppfattas? Skollagen får olika betydelse beroende på vil-
ken roll personen som läser har. Mer specifikt skiljer sig innebörden av lagen beroende på om 
det är en rektor, lärare, vårdnadshavare eller elev som läser texten. Till exempel kräver skol-
lagen mer av en rektor eller huvudman än av lärare och övrig personal och speciellt elever och 
deras vårdnadshavare. 
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Gunnarsson (1982) kom i sin avhandling Lagtexters begriplighet: en språkfunktionell 
studie av medbestämmandelagen fram till att abstraktionsnivån kunde påverka läsbarheten av 
lagtexten. Om det finns många abstrakta subjekt och svåra ord försvårar det för läsarna att 
förstå hela innebörden i texten. I kapitlen i skollagen finns en stor del abstrakta subjekt men 
största delen av subjekten är vanligt förekommande i skolvärlden och är alltså inte särskilt 
svåra att förstå. Inte heller i resten i texten finns det särskilt många svåra ord som skulle 
kunna försvåra förståelsen av texten.  

I avhandlingen påpekade Gunnarsson också att lagtexter har olika funktion och att kopp-
lade till dessa funktioner finns olika mottagare. Det stämmer självklart också för skollagen. 
Till största delen är de tilltänkta mottagarna av skollagen yrkespersoner, personer som arbetar 
i skolan såsom rektorer, lärare och annan personal och myndigheter såsom huvudmännen 
(kommun och landsting). Även eleverna och deras vårdnadshavare är mottagare av lagen. 
Skollagen har olika funktion för de olika grupperna, vilket också framkommer genom min 
analys. Det kan man se bland annat genom vilka typer av språkhandlingar de olika läsargrup-
perna kan tolka av satserna. 

I sin artikel Var gömmer sig aktörerna i kommunala föredragningslistor? från 2009 dis-
kuterar Puskala att aktörer görs osynliga genom passiveringar. Hon menar att man kan osyn-
liggöra aktören om aktören är självklar. I skollagen finns flera olika tilltänkta läsargrupper 
men vi kan ändå anta att rektorer är den läsargrupp som kan tolka en stor del av lagen som 
någon slags uppmaning och därmed tilldelas det största ansvaret.  

Enligt Nord (2011) kan passiveringar fylla en funktion och vara användbara om aktören 
är okänd eller irrelevant. Många av passiveringarna som används i skollagen kan tänkas ha 
fyllt den funktionen att man vill använda ett varierat språk och därigenom har man kommit 
fram till mönstret som jag upptäckte, alltså där aktören benämns i slutet av stycket. Då kan 
man variera subjektet och slippa upprepa det gång på gång och endast en gång namnge den 
ansvariga antingen som subjekt eller agent vid några tillfällen. 

I artikeln När texten lämnat myndigheten – mottagarupplevelser av ett Skatteverksutskick 
från 2012 kommer Sörlin fram till att skiftande styrka i modaliteten bidrar till att texten blir 
tvetydig. Likaså bidrar även passiveringar och obestämda pronomenet man till tvetydighet. 
Även i skollagen bidrar användningen av modala hjälpverb vid några tillfällen och en del pas-
siveringar till att en del satser blir en aning svårtolkade.  

Resultaten som Leena Hamberg får i sin artikel Alternativa läsarroller i en arbetsplan 
(2011) liknar resultaten i den här undersökningen. Alla satser har den grammatiska formen av 
påståenden medan många av satserna kan tolkas som antingen erbjudanden eller uppmaning-
ar. I texten hon undersökte finns endast det modala verbet ska och många abstrakta subjekt. 
Hon påpekar att hög förpliktelsemodalitet tillsammans med abstrakta subjekt förmildrar upp-
maningen. Det är även vanligt förekommande i skollagen att abstrakta subjekt förekommer 
tillsammans med ett modalt verb av hög grad, oftast ska, vilket då leder till att uppmaningen 
även här förmildras. 

Till slut kan vi ställa oss frågan om något är problematiskt i skollagen. Det som skulle 
kunna ställa till problem för läsarna är just användandet av får och kan som gör att lagen kan 
bli svårtolkad. I övrigt är det egentligen inte något problematiskt med lagen. Läser man lagen 
som en helhet och tar hänsyn till kontexten är skollagen tydlig med vem som är ansvarig. 
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Det finns några olika tillvägagångssätt som används för att ange den som har ansvar. Lä-
sargrupper kan tilldelas ansvar genom att förekomma som subjekt eller agent i en sats, där 
läsarroller blir uppmanad att göra något. Detta sker alltid genom grammatiska metaforer ef-
tersom det inte förekommer några satser med den grammatiska formen som uppmaningar har. 
Genom modala hjälpverb, speciellt ska, förstärks uppmaningar eftersom verbet ligger högt på 
skalan för modalitet. Det förekommer också vid några tillfällen att satsen inte har något mod-
alt verb alls men ändå är starkt förpliktande.  

Härnäst skulle man kunna undersöka hur resten av skollagen ser ut när det kommer till 
ansvarsfördelning. Ansvarsfördelning skulle även kunna undersökas i andra lagar, till exem-
pel arbetsmiljölagen. Även användandet av får skulle vara intressant att göra en djupare ana-
lys av. Troligtvis används får på samma sätt i resten av skollagen men det skulle man kunna 
undersöka. En annan intressant fråga är om det modala hjälpverbet får har samma användning 
även i annan lagtext.  
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