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Sammanfattning

I den nuvarande kursplanen för svenska (2000) står att skönlitteraturen är en del av 

kulturarvet och att den bl.a. syftar till att förmedla kunskaper och värderingar. Läsning av 

skönlitterära texter ska leda till att elever bl.a. utvecklar sin personlighet. Svenskämnets 

utveckling har präglats av olika grundskolereformer och debatter. Inom svenskdidaktisk 

forskning finns det olika uppfattningar om hur undervisningen skall se ut och vad den skall 

innehålla. Syftet med denna uppsats är att genom att undersöka hur skönlitteraturens plats och 

syfte i kursplanen har förändrats skapa en djupare förståelse för hur kursplanens framställning 

av litteraturundervisningen har betydelse för ett erfarenhetspedagogiskt arbetssätt. För att 

kunna göra detta har vi formulerat två frågeställningar som vi arbetat utefter, dessa är: 

• Vilken plats har skönlitteraturen haft?

• Hur har det utvecklats (tom Lpo 94, kursplan 2000)?

Vi är också intresserade av hur svenskämnet skulle kunna se ut genom ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Genom textanalys granskar vi svenskämnets kursplaner 

från Lgr 62 till nuvarande kursplan. Vi utgår från skönlitteratur som ett tema i ämnets 

kursplaner och vid granskningen har vi undersökt hur olika aspekter av temat gestaltas i 

texten. Som hjälp vid analysen har vi ställt följande frågor till kursplanerna:

1. Vilket utrymme ges skönlitteraturen i och genom kursplanen?

2. Vad är syftet med att läsa skönlitteratur?

3. Vilken typ av skönlitteratur förespråkas i kursplanen?

4. Kan man skönja det vidgade textbegreppet i kursplanerna?

I  undersökningen utgår vi från de frågor vi ställt till texterna. Under varje frågeställning 

diskuterar vi kursplanerna i kronologisk ordning. Granskningen av kursplanerna har resulterat 

i att vi identifierat andra teman som är nära knutna till skönlitteratur, ämnets helhet, samtal  

och reflektion, kulturbegreppet och högt & lågt. I diskussionen knyter vi genom dessa teman 

ihop undersökningen med vårt syfte och forskningsfrågor samt att vi för ett resonemang runt 

svenskämnets innehåll med ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Avslutningsvis tar vi upp 

några frågor för vidare forskning. 

Nyckelord: erfarenhetspedagogik, litteraturundervisning, svenskundervisning, skönlitteratur, 

vidgat textbegrepp, samtal och reflektion, kursplaneanalys.
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1  Inledning
1.1 Introduktion
Under vår utbildning till svensklärare har vi uppmärksammat att svenskämnets innehåll har 

förändrats över tid. Genom styrdokumenten har ämnets framställning förändrats sedan 

grundskolans grundande, det tillsammans med lärares olika syn på och uppfattning om ämnets 

innehåll gör att svenskämnet vid olika tider och på olika skolor har getts ett varierat innehåll. 

Skönlitteratur har alltid ingått som en större eller mindre del av svenskundervisningen. 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning lade vi märke till att beroende på hur läraren 

definierar svenskämnet, får skönlitteraturen en mer eller mindre framträdande plats i 

undervisningen. Lärarens konstruktion av ämnet kontra styrdokumentens framställning av 

detsamma har väckt vår nyfikenhet för olika sätt att använda skönlitteratur i undervisningen, 

vilket har lett till att vi tagit del av ytterligare forskning inom området. I nu gällande kursplan 

för svenska framgår att skönlitteraturen spelar en stor roll i svenskundervisningen, särskilt vad 

gäller elevernas personliga utveckling. Kursplanen uttrycker också att eleverna ska utveckla 

sin fantasi, sitt tänkande och sin förmåga att delta i samtal om litteratur, samt ”reflektera över 

sin egen utveckling och lära sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda 

erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper” 

(Skolverket, Kursplan för svenska, 2000, s 2). Av kursplanen framgår det dessutom att 

elevernas litterära medvetenhet och utveckling ska ligga till grund för bedömningen i ämnet. I 

kursplanen specificeras dock inte vilken skönlitteratur som bör läsas eller hur den skall 

användas, vilket lämnar stort utrymme åt individuella tolkningar. Hur ungdomar reflekterar  

över sin utveckling och befäster kunskaper tillsammans med andra torde därmed variera med 

varje skolas lokala kursplan. 

     Enligt den internationella undersökningen PISA 20001 har svenska elever svårt att just 

förstå och reflektera över det de läser och trots att de tycker det är viktigt att läsa är det få som 

läser på fritiden. Texterna i undersökningen hade ett innehåll som var nära relaterat till 

elevernas verklighet, det framkom att eleverna var goda läsare samt att de kunde tolka 

information, men att de hade svårare att reflektera över texterna och skapa nya kunskaper 

genom att relatera dem till sina egna erfarenheter. PISA:s resultat  visar på en nedåtgående 

trend jämfört med andra läsundersökningar från 1992 och 1995 (framförallt vad gäller långa 

texter och texter från olika genrer). Borde inte elever i en skola som strävar efter att de 

1 PISA (Programme for International Student Assessment) undersöker 15-åringars kunskaper inom tre områden, 
matematik, naturkunskap och läsförståelse (literacy). Undersökningen från år 2000 hade fokus på läsförståelse, 
det vill säga att tolka, förstå och reflektera över det de läser.
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reflekterar över sin utveckling och befäster kunskaper tillsammans med andra vara duktiga 

just på att reflektera? En annan undersökning, PIRLS 20062, har gjorts bland elever i årskurs 

fyra. Studien mäter elevers läsförmåga (literacy), läsvanor och attityder till läsning. 

Undersökningen visar på att elever läser bra men att andelen starka och mycket starka läsare 

har minskat jämfört med den förra studien som genomfördes 2001. Enligt studien kan 

resultatet ha olika orsaker, bl.a. att elevers läsning av skönlitteratur upplevs vara individuella 

projekt, vilket i sin tur gör att de sällan utmanas av läsningen, man menar också att 

läsundervisningen inte heller är lika tydligt inriktad på att arbeta med skönlitteraturen som vid 

tidigare undersökningar och säger att det finns brister i uppföljningen av de texter eleverna 

har läst. PIRLS menar att dessa exempel är indikationer på att grunden för samtal i anslutning 

till litteraturen inte är så stor inom undervisningen. Gunilla Molloy (1996), som bl.a. är 

lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm, tar upp just samtal och reflektion i samband 

med läsning av skönlitteratur. Hon framhåller att ordet tänka förekommer frekvent i 

kursplanen för svenska, och menar att problemet för många elever är att de saknar ett språk 

för att diskutera tankarna litteraturen ger, ”[d]e saknar det språk, med vilket de skulle kunna 

beskriva sina egna erfarenheter utifrån en text de läst för att efter läsningen kunna gå vidare 

med nya erfarenheter” (1996, s 9).  För att kunna tala om tankarna en bok ger behövs alltså ett 

litterärt språk. Genom att skriva får hon eleverna att börja reflektera över sin läsupplevelse, 

nästa steg blir att samtala om litteraturen och på så sätt reflektera över sina egna och andras 

tankar om texten. Molloy arbetar utifrån ett erfarenhetspedagogiskt synsätt och säger att 

hörnstenar i hennes resonemang är begreppen förförståelse och reflektion (s 9-11). Den 

norska språkvetaren och forskaren Olga Dysthe (1996) säger också att kunskap är något som 

människor bygger upp i samspel med varandra, den kan inte överföras eller kopieras. Hon 

menar att skrivande och samtalande är olika redskap för lärande och att det därför måste 

finnas en samverkan mellan det talade och det skrivna.

     Molloy (2002) menar att en av lärarens kanske största utmaningar när det gäller 

skönlitteratur i skolan är att välja böcker som både passar för undervisningens syfte och 

väcker elevernas intresse. Därför anser hon att varför är den viktigaste av de didaktiska 

frågorna i valet av skönlitteratur, för att läraren sedan ska kunna gå vidare med vad- och hur- 

frågorna. Annan forskning vi tagit del av visar att elever behöver få möjlighet att reflektera 

över sin läsupplevelse och känna delaktighet i samtalen om litteraturen (se t ex Langer 2005 

och Olin-Scheller 2006). För att få en helhet i undervisningen krävs det att valet av 

skönlitterär bok grundar sig på elevernas tidigare litterära repertoar och deras förförståelse om 

2 PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study
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världen. Att välja skönlitteratur är en komplicerad procedur, där läraren måste ta hänsyn till 

många olika faktorer. Innehållet i en text blir meningsfull för läsaren först när han eller hon 

kan relatera det till sin egen livssituation, ett meningsfullt innehåll leder till en djupare 

förståelse av texten. Forskningen visar vidare att vi, när vi läser skönlitteratur, bygger olika 

föreställningsvärldar, utifrån dessa och vår tidigare erfarenhet får vi vissa förväntningar på 

texten, vilket i sin tur gör att vi kan formulera olika frågor till den. Svaren på frågorna leder 

till att vi skapar en förståelse av innehållet (Smith 2004). 

     Gällande kursplan för svenska kom i bruk år 2000, undersökningarna ovan visar som sagt 

nedåtgående resultat under 2000-talet vad gäller elevers förmåga att reflektera över texter och 

förmåga att utifrån egna erfarenheter skapa ny kunskap, trots att det uttryckligen står att läsa i 

kursplanen att skolans undervisning skall sträva efter att få eleverna att ”reflektera över sin 

egen utveckling och lära sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda 

erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa 

kunskaper” (Skolverket 2000, s 2). Detta, och de olika sätt att se på litteraturundervisning och 

läsning av skönlitteratur som forskningen har visat, har fått oss att fundera över hur tidigare 

kursplaner framställt svenskundervisningen i allmänhet och litteraturundervisningen i 

synnerhet.  

1.2  Disposition
Inledningsvis har vi resonerat runt olika motiv som fått oss intresserade av grundskolans 

litteraturundervisning. I kommande avsnitt (1.3) kopplar vi det resonemanget till vårt syfte 

och formulerar de forskningsfrågor vi utgått ifrån vid arbetet med uppsatsen. Under rubriken 

Bakgrund tar vi upp svenskämnets utveckling och förändring: efter att kort beröra 1800- och 

första hälften av 1900-talet koncentrerar vi oss på att i stora drag beskriva svenskämnets 

utveckling från grundskolans bildande på 1960-talet och framåt. Därefter följer en 

beskrivning av tre olika ämneskonstruktioner som dominerar inom svensk undervisning: 

svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där den senare orienteringen tas upp ytterligare 

genom en kort redogörelse för erfarenhetspedagogiken och hur lärare kan använda sig av den 

inom svenskundervisningen. Vidare tar vi upp olika perspektiv på varför vi ska läsa 

skönlitteratur i skolan och uppfattningar om vad läsningen skall utgöras av. Kapitel 2 Metod 

tar upp annan forskning vad gäller kursplaneanalyser och litteraturundervisning inom 

svenskämnet som vi relaterar till vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Därefter följer en 
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beskrivning av våra metodologiska utgångspunkter, vår metod och de frågor vi ställt till 

texterna vid analysen. Sedan följer en problematisering av centrala begrepp i uppsatsen: 

litteratur – skönlitteratur, kultur samt det vidgade textbegreppet, där vi tar upp olika sidor av 

begreppen som rör vår undersökning. Därpå, i kapitel 3, ger vi en kort presentation av 

läroplanerna och svenskämnets kursplaner. I kapitel 4 redogör vi för undersökningen utefter 

de frågor vi har ställt till texterna vid granskningen. Varje frågeställning avslutas med ett 

sammanfattande avsnitt där vi tar upp centrala observationer. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion (kapitel 5) där vi för ett resonemang runt olika teman som vi menar är centrala i 

undersökningen. Genom dessa teman diskuterar vi iakttagelser vi gjort i undersökningen och 

relaterar dem till bakgrunden och forskningsfrågorna. Avslutningsvis ger vi några tankar om 

framtida forskningslinjer.

1.3  Syfte och forskningsfrågor
I inledningen har vi tagit upp att vi observerat olika aspekter på svenskämnet och 

litteraturundervisningen som lett till att vi blivit intresserade av relationen mellan arbetet med 

skönlitteratur och ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv, samt vilka effekter det kan ha för 

undervisningen. Genom att undersöka hur skönlitteraturens plats och syfte i kursplanen har 

förändrats vill vi få en djupare förståelse för hur kursplanens framställning av 

litteraturundervisningen har betydelse för ett erfarenhetspedagogiskt arbetssätt. För att kunna 

göra detta har vi formulerat två frågeställningar som vi arbetat utefter, dessa är: 

• Vilken plats har skönlitteraturen haft?

• Hur har det utvecklats (tom Lpo 94, kursplan 2000)?

Vi kommer att titta på hur kursplanen för svenska har framställt skönlitteraturen och 

litteraturundervisningen och hur det samspelar med olika föreställningar om, eller 

konstruktioner av, svenskämnet. Därigenom vill vi öka förståelsen för hur elevernas 

erfarenheter får betydelse för undervisningens innehåll. I förlängningen av detta är vi också 

intresserade av hur svenskämnet skulle kunna se ut genom ett erfarenhetspedagogiskt 

perspektiv.

1.4  Bakgrund
1.4.1  Svenskämnets utveckling och förändring
Jan Thavenius (1999b) ställer sig frågan när svenskämnets historia börjar, svaret, menar han, 

varierar beroende på hur svenskämnet definieras: ”Undervisning i modersmålet har en lång 
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tradition, svenskämnet i skolan en ganska kort” (s 11). Han skriver att 1800-talets första hälft 

kan ses som en ”förberedelseperiod /…/ då modersmålet långsamt etablerar sig som ett 

självständigt ämne” (s 13). Latinet försvann successivt då svenskan tog över som 

undervisningsspråk. Svenskämnets utveckling från 1900-talets början kan beskrivas utifrån tre 

stora reformer inom skolvärlden. Med reformen 1905, då realskola och gymnasium bildades, 

fick svenskämnet rollen som det centrala bildningsämnet. Från och med nu blev 

litteraturundervisningen mer självständig. 

     Störst betydelse för svenskämnets utveckling har grundskolereformen haft. 1950 togs 

beslut om en gemensam obligatorisk nioårig grundskola för alla, den ersatte det tidigare 

parallellsystemet med folkskola och realskola. Inför arbetet med den nya kursplanen i svenska 

gjorde skolöverstyrelsen förfrågningar bland lärare i högre utbildningar samt med företag i 

näringslivet om vilka krav de hade på svenskundervisningen, vilka kunskaper de värdesatte. 

Svaren bestod bland annat av att kunna stava, sätta punkt, hitta fakta, snabbläsa och att läsa 

kortare instruktioner, vilket ledde till att svenskämnet utformades med träning på detta. Det 

blev ett färdighetsinriktat ämne med tyngdpunkt på momentträning. Nya inslag i ämnet, som t 

ex drama och läsning av dagstidningar fick inte det genomslag man förväntat sig, de fick stå 

tillbaka till fördel för färdighetsträning. I samband med grundskolereformen ökade efterfrågan 

på svensklärare, det behövdes fler lärare än vad som fanns att tillgå. Med anledning av 

lärarbristen lanserades olika läromedelspaket, bland annat Svenskserien. Paketen bestod av 

lärarhandledning och för eleverna en övningsbok med tillhörande facit. Svenskserien var 

utformad så att eleverna kunde arbeta självständigt och inte krävde lika mycket hjälp ifrån 

lärarna. Denna arbetsgång sågs som en trygghet för både lärare och elever. Lars-Göran 

Malmgren (1996), svensklärare, forskare och lektor i litteraturvetenskap, medger att 

läromedelspaketen var praktiska men att de också hade en inskränkande inverkan, t ex vad 

gällde lärarnas kreativa utrymme samt att deras inflytande över undervisningen begränsades. 

Många var dock positiva till läromedelspaketen, de var ett intåg för momentet studieteknik, 

vilket många ansåg vara bra för eleverna, det var ”nyckeln till framgång” (s 15). Trots 

ambitionen att alla elever skulle få en likvärdig utbildning delades det nionde skolåret in i 

olika inriktningar, 9g (gymnasieinriktat), 9y (yrkesinriktat), 9a (allmän). Detta ledde till att 

det fanns tre olika svenskämnen i högstadiet fram till 1969 då det beslutades om ett 

sammanhållet högstadium. (Dahl 1999).  Från slutet av 60-talet skedde en liten förändring av 

svenskämnet, Karin Dahl (1999) skriver att skolteatern och skolradions verksamheter växte, 

de tog ofta upp samhälleliga problem och ämnen vilket gjorde att kunskapsintresset, snarare 

än färdighetsträningen, på sina håll blev styrande för ämnet. Lärare som lät elevernas 
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engagemang komma fram i undervisningen kritiserades dock ofta av kollegor som ”sade sig 

vara oroliga för en politisering av ämnet” (s 50) men i arbetet med utvecklingen av ämnet 

växte ett konfliktperspektiv fram som gick ut på att konflikter och motsättningar skulle lyftas 

fram även i litteraturundervisningen, vilket Dahl menar är tydligt i Lgr 80.   

     Två stora debattvågor kan sägas beskriva svenskämnets utveckling under 1970- och 1980-

talen. Under andra hälften av 70-talet fanns två åsiktsläger, å ena sidan de som tyckte att 

ämnet skulle utgöras av övningar och färdighetsträning, å andra sidan de som förespråkade en 

ny pedagogik där elevernas egna erfarenheter skulle spela större roll. Debatten kan bl.a. sägas 

ha sin grund i kaoset som skolöverstyrelsens skrift Basfärdigheter i svenska skapade då den 

kom ut 1976. Karin Dahl (1999) skriver att skriften var ett svar på svensklärarnas önskan om 

mer stöd i att utforma undervisningen. Hon beskriver Basfärdigheter i svenska som ”ett 

trevande försök att beskriva en pedagogik, där elevernas erfarenheter var viktiga”, men att 

lärarna hade förväntat sig en ”manual för svenskundervisningen” (s 56). Dahl refererar till en 

artikel av Per Olov Svedner i Svenskläraren 1973 som tar upp frågan om ett stoffstyrt ämne, 

hon menar att artikeln också visar på att uppfattningen om vad ämnet är/ska vara håller på att 

förändras – från ett uppdelat teknikinriktat färdighetsämne till ett erfarenhetspedagogiskt där 

innehållet får betydelse och där formen blir viktig i riktiga situationer. Men den nya 

pedagogiken fick stark kritik och kallades för flum. Debatten ledde fram till en ny läroplan 

1980 där den nya pedagogiken trots allt fått stort utrymme, språkundervisningen skall t ex 

grundas på de språkliga erfarenheter eleverna har med sig när de kommer till skolan (Lgr 80). 

Skönlitteraturen får också en helt annan ställning än tidigare, i mötet med skönlitteraturen 

skall eleverna nu utveckla sina egna erfarenheter. Skönlitteraturens nya ställning i kursplanen 

ledde till en ny stor debatt, den så kallade klassikerdebatten på mitten av 80-talet. Debatten 

handlade om vilken litteratur som skulle läsas i skolan: vissa hävdade svenskämnets uppgift 

att föra vidare ett kulturarv och menade att eleverna skulle läsa klassiker, andra menade att 

man skulle välja texter utifrån undervisningssituationen och därmed ta fasta på elevernas egna 

erfarenheter (Dahl 1999). Debatten aktualiserar liknande frågor som den på 70-talet: Ska 

svenskämnets innehåll bestå av ämnen som är knutna till elevernas egen vardag eller skall 

innehållet vara något separerat? Utgångspunkten är dock en annan: VAD det är som ska läsas 

(klassiker eller litteratur som eleverna känner igen sig i) mot 70-talsdebatten om HUR man 

ska läsa skönlitteratur (i syfte att träna färdigheter eller att genom litteraturen ta upp händelser 

och ämnen som ligger eleverna nära). Debatten ligger bl a till grund för den revidering av 

kursplanen som gjordes 1988 då skönlitteraturen får ännu mer utrymme.
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     Den tredje reformen som haft stor betydelse för svenskämnets utveckling är då skolan 

1994 förändras från att vara regelstyrd till att bli mål- och resultatstyrd. Reformen innebar en 

decentralisering av makten, regeringen bestämmer fortfarande vilka målen med 

undervisningen skall vara men det överlämnas till varje kommun att bestämma hur målen 

skall nås. Rent konkret innebär det att undervisningen varierar från kommun till kommun 

beroende på hur det fria utrymmet utnyttjas för att utforma undervisningen. Språkvetaren Ulf 

Teleman (1991) tar upp frågan om svenskämnets innehåll och menar att det perspektiv som 

dominerar svenskundervisningen, eller i alla fall läroböckerna, fortfarande är svenska som ett 

språkämne med fokus på färdighetsträning utan krav på att ämnet ska ha ett eget innehåll. Han 

upplever att detta bekymrar svensklärarna och leder till att de väljer ett eget innehåll utifrån 

vad som engagerar eleverna. Efter revideringen av kursplanen år 2000 har det lokala 

friutrymmet ökat, vilket lett till att undervisningen får ännu större variation. Skolverkets 

ambition med det är att varje lärare tillsammans med sina elever skall bestämma 

undervisningens innehåll, därmed blir kursplanen konkret först i varje klassrum. Hur 

svenskämnet ser ut idag beror därför på lärarnas olika inställning till vad ämnet skall innehålla 

och de traditioner som sitter i väggarna på skolorna.    

1.4.2 Tre olika ämneskonstruktioner
Inom forskning om ämnet svenska finns olika uppfattningar om hur undervisningen skall 

utformas och vad den skall innehålla. (Se t ex Malmgren 1988, Svedner 1999, Molloy 2002) 

Internationellt talar man om olika paradigm när det gäller forskning om modersmålet. Lars-

Göran Malmgren förklarar begreppet enligt följande:

Ett modersmålsdidaktiskt paradigm betecknar en sammanhängande uppfattning om ämnets 

innehåll och form. Föreställningar inom ett paradigm hänger samman. Då vi talar om olika 

ämnen förutsätter vi alltså ett sammanhängande mönster av föreställningar och antagande 

om vad som är viktigt, vad som är undervisningens syfte o.s.v. (1988, s 94).

Han menar att det i Sverige finns tre olika paradigm som dominerar undervisningen i svenska 

i både grundskola och gymnasium. Han har utifrån dessa formulerat tre olika 

ämneskonstruktioner som beskriver tre skilda sätt att uppfatta ämnet och dess innehåll. Nedan 

följer en kort beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive ämneskonstruktion. 

Svenska som ett färdighetsämne bygger på upprepad träning av olika språkmoment som skall 

komma eleven till nytta i vardagen. Undervisningen består till stor del av olika övningar där 
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eleven tränar på färdigheter som t ex att demonstrera eller referera. Innehållet är av mindre 

betydelse, det som skall läras in är de formella mönstren för färdigheten, som eleven sedan 

kan utnyttja i liknande situationer. Ämnet blir splittrat, språket står i centrum för 

undervisningen och läsning av skönlitteratur får litet utrymme. Svenska som ett  

litteraturhistoriskt bildningsämne bygger på den traditionella synen på svenskämnet där 

innehållet består av lika delar språk och litteratur. Det centrala i undervisningen är att 

förmedla ett gemensamt kulturarv. Innehållet är av stor vikt, det utgörs till stor del av de 

författare och litterära verk som anses representera det västerländska, i synnerhet det svenska, 

kulturarvet – Malmgren talar om klassiker och kanon. Det är skolans uppgift att se till att alla 

elever får ta del av klassikerna, bland annat eftersom det anses vara personlighetsutvecklande. 

Ämnets språkdel utgörs av grammatik och språkhistoria. Svenska som ett  

erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från eleverna och deras faktiska erfarenheter. Läromedel 

har mindre betydelse eftersom stoffet baseras på elevernas intresse och aktuella händelser. 

Språkliga färdigheter är viktiga men tränas inte som separata delar utan övas i riktiga 

situationer. Genom skönlitteraturen får eleverna möjlighet att ta del av andra människors 

erfarenheter. Malmgren karaktäriserar det erfarenhetspedagogiska svenskämnet som ”ett 

historiskt humanistiskt bildningsämne” och säger att det ”är öppet gentemot andra ämnen i 

skolan, särskilt SO-ämnena” (1988, s 96). Teleman (1991) skriver att människor utanför 

skolan lär sig saker i meningsfulla sammanhang och då borde det betyda att elever i skolan 

också kan få nya kunskaper genom meningsfulla sammanhang. Vidare skriver han att 

läroböcker i ämnet svenska är i det närmaste innehållslösa, d.v.s. brist på strukturerade 

sammanhang. Detta till skillnad från andra läroböcker inom andra ämnen som har till uppgift 

att ge kunskap om ett bestämt innehåll. I och med detta tar Teleman upp tre olika traditioner 

inom ämnet svenska. Svenska som språkträning bygger på att svenskan ska fritas från kravet 

att ha ett eget innehåll och att man ska ta fokus på färdighetsträning. Han menar att denna 

tradition är den som nu dominerar i läroböckerna för svenska i grundskolan. Svenska som 

språk och litteratur bygger på att det finns ett bestämt och eget innehåll som lärare tycker det 

är viktigt att elever får stifta bekantskap med. Svenska som livskunskap bygger på ett 

engagerande innehåll. Läraren utgår från färdighetsträning men gör om den så att innehållet 

utgår från elevens egen erfarenhet t ex: trafikförhållanden, ordningsregler o.s.v. I 

Svenskämnet & svenskundervisningen tar Per Olov Svedner (1999) upp sju olika 

ämnesambitioner, vilka tar upp mer eller mindre samma aspekter på svenskämnet som 

Malmgrens ämneskonstruktioner. Även om varje lärares undervisning tenderar att dra åt ett 

eller annat håll, är det sällan som ämneskonstruktionerna eller -ambitionerna blir så tydliga att 
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de helt dominerar undervisningen. (Malmgren 1988, Svedner 1999).

1.4.3  Erfarenhetspedagogik 
Jan Nilsson (2007), mellanstadielärare och lärarutbildare, skriver om en tematisk undervisning 

där elevernas erfarenheter och vardag står i centrum, han menar att alla människor på något 

sätt måste förhålla sig till världen runt omkring dem. Genom att relatera sin ”lilla” värld till 

den gemensamma ”stora” menar han att människan blir delaktig i allt som pågår runt omkring 

honom eller henne. Kursplanen i svenska uttrycker att det behövs en helhet inom ämnet för att 

eleven skall kunna skapa mening av innehållet, tematisk undervisning innebär att helheten 

fortsätter utanför svenskämnet och även innefattar t.ex. samhällsorienterade ämnen, bild och 

musik. Olika delmoment, som att läsa, skriva och argumentera, integreras i arbetet och får 

därmed ett meningsfullt sammanhang. Nilsson säger att arbetssättet gör det svårt att arbeta 

med traditionella läromedel, istället används ofta skönlitteraturen som utgångspunkt. 

Innehållet får därmed en central funktion i undervisningen. Litteraturvetaren och forskaren 

Magnus Persson (2000) diskuterar två skilda sätt att se på en erfarenhetspedagogisk 

undervisning. Det ena sättet tar upp elevernas vardag och fritid genom olika arbetsområden i 

undervisningen (och i läromedlen), de syftar främst till att bibehålla elevernas intresse för 

färdighetsträningen. Elevernas erfarenheter ses då som något oföränderligt och även om de får 

ta plats i undervisningen så ”utmanas eller problematiseras [de] inte” (s 49). Nilsson (2007) 

skriver att konsekvenser av att välja ett tema där innehållet styrs av läroböcker är att 

undervisningens innehåll då inte kommer från och knyter an till elevernas erfarenheter och 

närmiljö. Genom att framhålla att innehållet måste ligga nära elevernas egen vardag och de 

förhållanden de lever inom, aktualiserar han Perssons (2000) andra erfarenhetspedagogiska 

synsätt: ambitionen med att utgå från elevernas egna erfarenheter är att de genom att relatera 

dem till undervisningen innehåll skall göra nya erfarenheter. På så sätt blir elevernas 

erfarenheter något dynamiskt som förändras i takt med att de utvecklar nya kunskaper. Vid 

valet av tematiskt innehåll, menar Nilsson (2007), är det därför viktigt att utgå från elevernas 

vardagserfarenheter och knyta an dem till ett tema. Därefter kan fokus flyttas för att belysa 

samma tema men t.ex. ur ett historiskt perspektiv eller hur det är i en annan del av världen, 

eleverna kan då känna igen sig i den nya situationen och får därmed möjlighet att ta ställning 

till de olika frågorna utifrån sina erfarenheter av en liknande situation. Nilsson menar att 

skönlitteraturen kan fungera som en bro mellan det ”lilla” och det ”stora” (s 85-86), och 

förklarar att: ”I mötet mellan elevernas egna, direkta erfarenheter och de indirekta 
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erfarenheter som litteraturen förser honom med kan en mera generell kunskap och förståelse 

om livet, verkligheten, samhället och historien utvecklas” (s 86).  

     Dysthe (1996) förespråkar att det i klassrummet bör finnas ett samspel mellan det skriftliga 

och muntliga språket, d.v.s. att skrivandet och samtalandet är redskap för lärande. Hon menar 

att kunskap inte är något som elever kan ta över eller kopiera, utan att det är något som byggs 

upp i samspel mellan individer. Den nya kunskapen tillsammans med det eleverna har med 

sig sedan tidigare bildar ny kunskap. Vidare skriver hon att detta samspel, mellan det 

skriftliga och muntliga språket, är viktigt för eleverna. Det gör att eleverna får status som 

tänkare: genom det eleverna skriver och säger blir de uppskattade och tagna på allvar av 

läraren. Ett annat sätt som stärker eleverna är när läraren använder sig av deras texter i 

undervisningen. Dialogen flyttas då från lärare till elev och det i sin tur gör att 

”flerstämmigheten ökar” (s 120), med andra ord ges flera elever möjlighet till att delta i 

samtalet och det i sin tur ger en större variation i åsikter och perspektiv. Genom att läraren i 

sin undervisning använder sig av detta samspel, så leder det till alla elever har möjlighet att få 

sin röst hörd. Dysthe (1996) refererar till Bakhtin och hans tankar om samtalets mening. Han 

säger att: ”Livet är dialogiskt till sin natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att 

ställa frågor, lyssna, svara, komma överens o.s.v.” (s 63). Han tar upp två förutsättningar som 

gäller för att det ska bli en äkta ”dialogsituation” (s 64): det måste finnas en självsäkerhet hos 

eleverna samt att de måste ha förtroende och visa hänsyn inför varandra. Dysthe understryker 

också att innehållet dessutom måste vara meningsfullt så att eleverna kan känna sig 

engagerade i undervisningen. Molloy (2002) menar att ett typiskt drag för ett 

erfarenhetspedagogiskt synsätt är att läraren genom litteraturen strävar efter att ta upp ämnen 

och problem om ”mänskliga erfarenheter” (s 151). Innehållet i litteraturen har då som uppgift 

att få eleverna att reflektera över sig själva och sina liv i förhållande till innehållet, t.ex. 

genom att skriva eller genom samtal. Persson (2000) säger att med erfarenhetspedagogiken 

försöker man få eleverna medvetna om att områdena texten, läsaren och samhället är 

ihopkopplade: 

Det innebär /…/ att den litteratur som skall läsas inte väljs för att den just råkar 

vara en klassiker, en liten del av kulturarvet som ”måste” förmedlas. Textvalet sker 

strategiskt, man läser inte litteratur för dess egen skull utan för att det finns något i 

den text som väljs som anknyter till och kan problematisera elevers intressen, 

erfarenheter och tankar (s 50).

1.4.4  Skönlitteratur i skolan
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1.4.4.1  Varför skall vi läsa?

Svedner (1999) skriver att skönlitteraturen tidigare (på 1960-1970-talen) var en obetydlig del 

av svenskundervisningen i grundskolan, eftersom den uppfattades som enbart avkoppling. I 

dag (från sent 1990-tal) uppfattas den inte enbart som det utan även som påkoppling, d.v.s. 

något som ger kunskap. När en skönlitterär text läses är det inte bara frågan om en emotionell 

upplevelse utan något mer – reflektion och analys. Den emotionella upplevelsen innebär att 

läsaren grips av humorn, romantiken och spänningen i en text. Med påkoppling menar 

Svedner (1999) att den emotionella upplevelsen inte räcker, läsaren måste vidare genom att ta 

ställning till bilden över människan, miljön och problemen. Han säger att reflektion är att 

”fördjupa samspelet med en text” (s 41). För att kunna utveckla en god läsvana och 

läsuthållighet menar han att det är viktigt att den emotionella upplevelsen finns med i den 

skönlitterära text som läses. Genom läsning av skönlitteratur stimuleras också elevers 

muntliga och skriftliga skapande, det i sin tur gör att språkutvecklingen stimuleras. Svedner 

(1999) skiljer på två olika begrepp: ”kunskap genom litteratur” och ”kunskap om litteratur” (s 

42). Med det förra menar han den kunskap vi får om andra människor och miljöer, samhällen 

och idéer som vi genom skönlitteraturen kopplar till våra egna erfarenheter. Det senare är t.ex. 

kunskap om olika epoker i litteraturhistorien, stora författare och deras viktigaste verk, 

vanligtvis kallat litteraturkunskap i skolsammanhang. Den ger en kunskap att tala om 

litteratur och också en orientering inom litteraturen för att utvecklas som läsare. Svedner 

påpekar att det är viktigt att komma ihåg att ”skönlitteratur är gestaltad mänsklig erfarenhet, 

inte underlag för prov i litteraturkunskap” (s 42), med det menar han att kunskapen den 

emotionella läsningen ger inte går att mäta.

     Molloy (2002) tar upp frågan varför man ska läsa skönlitteratur i skolan och kopplar den 

samman med en annan fråga (som också är en precisering av hennes forskningsfråga), 

nämligen hur eleven uppfattar lärarens syfte med litteraturläsning i skolan. Molloy visar att 

både lärare och elever har skilda tankar och uppfattningar om läsning av skönlitteratur. En av 

klasserna för hennes undersökning hade två lärare under tiden för undersökningen. Den första 

läraren uppfattar svenskämnet som en kombination av språk och litteratur med betoning på 

språk. Informationen hon lämnar till nästföljande lärare är att ”eleverna har läst några böcker, 

att de arbetat med grammatik och ordkunskap samt med dramatiseringar” (s 104). Den andra 

läraren uppger att hon uppfattar svenskämnet som ”kommunikation och dialog” (s 149) där 

litteraturen och dess innehåll är en viktig del. Hon knyter litteraturläsningen till utveckling av 

personligheten, etiska och moraliska värderingar och ”de stora livsfrågorna” (s 149). Två av 

eleverna i klassen ger två helt skilda bilder av varför de tror att man ska läsa skönlitteratur i 
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skolan, den ena handlar om lästräning medan den andra tar upp att man ”genom att läsa 

skönlitteratur får en inblick i hur andra människor tänker” (s 131). Det här exemplet visar på 

hur komplex frågan om varför vi ska läsa skönlitteratur i skolan är. Molloy tar upp ”tech the 

conflict”3 som en anledning att läsa skönlitteratur i skolan. Hon ser ett ”övergripande tema /

…/ frågor om makt, maktlöshet och sexualitet kopplat till konflikter om klass, kön, etnicitet 

och generationer” (s 309) i elevintervjuerna, frågor som svenskämnet i regel inte tar upp till 

diskussion genom de skönlitterära texter som läses. I en artikel i Pedagogiska Magasinet 

(2007) funderar Molloy över olika skäl att läsa litteratur i skolan, hon skriver att ”det främsta 

skälet att läsa litteratur i skolan är att tala om frågor som den väcker/.../ Därför ska vi läsa 

litteratur i skolan. I samtalet kan vi lyssna, både på oss själva och på andra. Och detta 

lyssnande som kan vara början till en förståelse av olikheter, är nödvändigt i en demokrati” (s 

34). 

     Även Louise Rosenblatt (2002) sammankopplar skönlitteratur och demokrati, hon menar 

att genom att läsa och samtala om skönlitteratur tar vi del av andra människors åsikter och 

ställningstaganden. Genom att leva oss in i andra människors livssituationer förstår vi världen 

ur andra perspektiv. ”Denna inlevelseförmåga och förmåga till perspektivbyte är en 

grundläggande och nödvändig förmåga i en demokrati” (s 8). Vidare skriver hon att varför vi 

ska läsa skönlitteratur är att det sker ett samspel mellan texten och läsaren. Detta samspel gör 

att läsaren utvecklar sin förståelse för omvärlden, människan och dess kultur, det i sin tur ger 

en bredare kunskap och en vidgad erfarenhet. Hon säger också att genom läsning av litterära 

texter så får läsaren möjlighet till personlig tillfredsställelse, det vill säga att läsaren 

tillgodoser sina egna behov genom att kunna relatera till det som gestaltas i texten. Litterära 

texter medför också sådana upplevelser som vi inte kan tänka oss att föra in i våra liv, men 

dock är i behov att få uppleva. Rosenblatt skriver att många av de studenter som hon 

intervjuade värderade skönlitteraturen ”som en möjlighet att vidga sin kunskap om världen, 

eftersom de genom litteraturen får inte så mycket ytterligare information som ytterligare 

erfarenhet” (s 45).

1.4.4.2  Vad ska vi läsa?

Vilken litteratur och varför elever skall läsa i skolan är en svår fråga som debatterats i media i 

decennier. Persson (2000) skriver i ett resonemang runt populärkultur och triviallitteratur att 
3 Molloy refererar till Gerald Graff (1992) Beyond the Cultural Wars och förklarar att Graff avsåg konflikter 
mellan olika lärare som kämpade för olika litteraturteoretiska ståndpunkter och menade att lärarna skulle 
tydliggöra ståndpunkterna för eleverna. Molloy har dock andra konflikter i åtanke men har lånar Graffs begrepp.
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populärlitteratur sällan har släppts innanför skolans väggar men den har ständigt varit 

närvarande utanför skolan och hotat att när som helst kunna slippa genom skolans skyddande 

nät. Först i och med grundskolans grundande började populärlitteraturen släppas in i skolan, 

dock med syfte fungera som exempel på dålig litteratur som eleverna skulle lära sig att skilja 

från den goda. Persson (2000) refererar till Nils Bejerot som på 1950-talet gick i täten för den 

då aktuella debatten mot serier och skriver: ”Genom att ’exponeras’ för den dåliga kulturen i 

små doser och under noggrann kontroll och kritisk vägledning från de vuxna vaccineras 

barnen mot populärkulturens skadeverkningar” (s 33). Vaccinationen skulle leda till att 

barnen genomskådade triviallitteraturen och på egen hand valde den goda litteraturen.

Dahl (1999) skriver att den s.k. klassikerdebatten blossade upp under 1980-talet, efter att 

skolministern Bengt Göransson tagit ”initiativ till en klassikerserie för skolan, subventionerad 

med statliga medel” (s 66). Tre grupper kunde urskiljas i debatten, klassikerföreträdarna som 

kritiserade skolans dåvarande litteraturundervisning och menade att den bl.a. behövde 

organiseras kronologiskt, de propagerade för obligatoriska litteraturlistor med författare som 

Strindberg, Lagerlöf och Fröding. Mellangruppen höll visserligen med om klassikernas 

betydelse men de ville stärka barn- och ungdomsböckernas ställning i skolan. Motståndarna 

menade att klassikerna var för snäva, litteratur skulle väljas av lärare och elever tillsammans i 

undervisningssammanhangets syfte, inte genom statlig styrning. 

     Kulturminister Cecilia Wikström tog 2006 åter upp tråden om en litteraturkanon i skolan i 

en debattartikel i Sydsvenskan. I artikeln föreslår hon att man bör ta fram en ”gemensam 

litterär bas” för skolungdomar. Det skulle bl.a. signalera att vi tycker att det svenska språket 

och litteraturen är värt att vårda och föra vidare, samt fungera inkluderande för elever med 

utländsk bakgrund, ”[de] flesta svenskar lär sig svenska språket, värderingar och sociala koder 

i hemmet, medan andra helt måste förlita sig på att få dessa kunskaper i skolan”, skriver hon. 

Artikeln skapade snabbt debatt i landets största dagstidningar. Två åsiktsläger kan urskiljas 

bland inläggen: de som håller med Wikström och de som är emot förslaget. Bland dem som 

motsätter sig förslaget anas dock att de finner Wikströms tanke god men att skälen hon anger 

för att föra in en svensk litteraturkanon i skolan är mindre bra. Johan Lundberg (2006) skriver 

i Svenska Dagbladet att: ”Visst är etablerandet av en svensk kanon lockande – inte minst för 

att motverka den relativistiska litteratursyn enligt vilken allt – populärkultur som ”finkultur” – 

är likvärdigt /…/ Vill man slå ett slag för en svensk kanon bör detta kopplas till en annan sorts 

kulturpolitisk satsning, till exempel en normgivande textkritisk flerbandsvolym /…/ På det 

sättet lär väsentliga delar från kanon på ett naturligt sätt sippra ner i 

skolundervisningen” (SvD 28 juli 2006).  
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     Klassikerdebatten har fortsatt – tidskriften Parnass gav 2007 ut ett temanummer på ämnet 

litteraturläsning i skolan där t.ex. forskare och lärare har bidragit med flera artiklar. Frågan 

om en litteraturkanon aktualiseras av Inger Marie Opperud som säger att ungdomar i dag inte 

läser klassiker (s 34-36).  Björn Söderbergh kommer fram till samma slutsats i sin artikel 

”Huvudsaken är att de läser!” (s 9-11). Han intervjuar olika lärare apropå frågan om 

ungdomars läsande. En lärare menar att han har sin egen kanon och förklarar att vi måste 

respektera populärlitteratur och ungdomsböcker i skolan: ”De utgör en tidsspegel för den 

tidens ideal, genom att läsa dem kritiskt kan man lära sig mycket om det som var viktigt i det 

sammanhang som de skrevs i” (s 10). Litteraturvetaren Christina Olin-Scheller (2006) anser 

också att vi måste hitta nya ingångar för att väcka barn och ungdomars intresse för 

skönlitteratur och menar att en ingång. Genom att se filmatiseringen av en bok tror hon att 

ungdomarna kan lockas att läsa boken filmen bygger på. Om eleverna inte tycker att 

skönlitteraturen är intressant och upplever den som meningsfull blir de heller inte motiverade 

att läsa. En av eleverna i Olin-Schellers undersökning uppger att ”… det inte spelar någon roll 

i vilket medium – bok, film, dator- eller rollspel – berättelsen presenteras, så länge den är 

meningsfull och relevant för honom” (s 145). I kursplanen för svenska står att läsa att 

svenskämnet skall ge eleverna kunskap om det litterära kulturarvet, Nilsson (2007) säger att 

risker med att bara ta upp klassiker, eller finkulturen, i skolan är att samtalen i klassrummet 

tenderar att handlar mer om texternas stil och uppbyggnad, än om deras innehåll och 

eventuella budskap som de vill förmedla. 

     Anna Sjöstrand (2007) ställer sig frågan ”vad [ska] man läsa egentligen?” (s 36) och söker 

svar bland svensklärare, författare och elever. Frågan visar sig ha lika många svar som 

svarande. Flera av de tillfrågade tar upp texter som skapar läslust, texter som eleverna kan 

känna igen sig i och relatera till som lämplig litteratur. Sjöstrand intervjuar litteraturforskaren 

Lisbeth Larsson som aktualiserar kanondiskussionen och säger att ”… estetik översätts i etik: 

den litteratur som bjuder motstånd anses värdefull. Gemensamt för alla litterära teorier är att 

den ’dåliga’ litteraturen tar bort (läs)motstånd, uppmuntrar oss att gå vidare, ger lust /…/ 

Bakom schematiska uppdelningar i bra och dålig litteratur ligger ett helt värdesystem” (s 39). 

2  Metod
2.1  Tidigare forskning 
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I följande avsnitt presenterar vi forskning inom området som vi menar är intressant både vad 

gäller innehåll och metod.

     Boel Englund (1997) undersöker i sin avhandling Skolans tal om litteratur, om 

gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande hur 

gymnasieskolan ser på litteratur, vad som räknas in i litteraturbegreppet samt hur olika 

kulturella erfarenheter utanför skolan överförs från en generation till en annan genom skolans 

litteraturstudium. Genom att analysera och tolka texter för litteraturundervisning i 

gymnasieskolan vill hon öka förståelsen för skolans tal om litteratur. Avhandlingen är en 

jämförelse av texter från Sverige och Frankrike från 1920 och 1980. Vid analysen arbetar 

Englund utifrån ett antal frågor som hon ställer till läroböckerna (inkl. antologier), bland 

annat vilken sorts texter som enligt läroböckerna räknas som litteratur, hur texterna i 

antologierna är tänkta att studeras och ur vilket perspektiv antologitexterna omtalas i 

lärobokstexterna, vilken litteratursyn som finns i läroböckerna. Vid resultatredovisningen har 

hon sedan strukturerat texten utifrån dessa frågor. En av avhandlingens stora frågor är den om 

litteraturbegreppet. I det inledande kapitlet tar Englund kort upp olika användningar av 

begreppet varefter hon skissar upp en figur för indelandet av litteratur i olika grupper. Därpå 

följer en redogörelse för olika teorier om litteratur där hon bl.a. tar upp Aristoteles mimesis-

lära och Renässansens litteraturteori, vidare diskuterar hon runt litteraturvetenskap och menar 

att den har förändrats under 1900-talet. Från att ha försökt likna naturvetenskap har en 

förskjutning skett varefter litteraturvetenskapen har sällat sig till en kulturvetenskap. Under 

senare delen av 1900-talet har författarens betydelse för verket diskuterats, främst genom rysk 

formalism och amerikansk nykritik. Englund menar att uppfattningarna om litteratur utanför 

skolan har betydelse för hur litteraturen förklaras inom skolan.  

     Eva Hultin (2006) vill i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie urskilja olika samtalsgenrer inom 

litteraturundervisningen i gymnasieskolan och placera undervisningen inom en 

ämneskonception. För att genomföra detta undersöker hon bl.a. hur lärare och elever samtalar 

om litteratur inom ramen för svenskämnet. Ett led i undersökningen är att analysera 

gymnasieskolans kursplaner för ämnena Svenska och Svenska som andraspråk, samt lokala 

kursplaner, för att bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för litteratursamtalen, det vill 

säga inom vilken ämnestradition undervisningen förs. Analysarbetet utförs i två steg, till att 

börja med gör hon en tematisk analys av kursplanen för svenska, där hon formulerar vissa 

centrala teman. Sedan gör hon en ämneskonceptionell analys av samma kursplan, där hon 

utifrån Malmgrens tre ämnesämnesbeskrivningar formulerar tre ämneskonceptioner, vilka hon 
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använder som verktyg vid analysen. Förfarandet upprepas vid analysen av kursplanen för 

Svenska som andraspråk, bl.a. för att hon skall kunna göra en jämförelse mellan kursplanerna. 

Vid analysen av kursplanerna utgår Hultin från fyra frågeställningar: ”(1) Vilka dominerande 

teman framträder vid läsningen av kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk? (2) 

Innehåller kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk motstridigheter ur ett 

ämneskonceptionellt perspektiv eller tar kursplanetexterna klar ställning för någon av de tre 

svenskämneskonceptionerna? (3) Vilka skillnader och likheter finns det i kursplanerna för 

Svenska och Svenska som andraspråk? (4) Tar de lokala kursplanerna för svenska B ställning 

för någon av de tre svenskämneskonceptionerna eller innehåller de motstridigheter ur ett 

ämneskonceptionellt perspektiv?” (s 55). Ett av de teman Hultin aktualiserar i kursplanen för 

Svenska är identitet och kultur. Hon problematiserar runt begreppen kultur och kulturarv och 

det faktum att kursplanen inte definierar begreppen vidare. Hon konstaterar att kulturarv kan 

förstås i en snäv och en vid bemärkelse där den förra endast inkluderar den så kallade 

finkulturen ”där endast litterära verk ur den så kallade litterära kanon betraktas som giltiga i 

skolans undervisning” (s 63-64). Den senare förståelsen av kulturarv innefattar ”de oräkneliga 

olika genrer och texter som rymmer de mänskliga erfarenheter och minnen som en viss grupp 

människor uppfattar som sin kultur. Med en sådan förståelse skulle det svenska kulturarvet 

idag både bestå av allt från de äldre svenska texterna i olika genrer och medier, exempelvis 

Strindbergs dramer /…/ och rapparen Dogge Doggelitos sångtexter” (s 64). Vad gäller den 

ämneskonceptionella analysen kommer hon fram till att svenska som ett färdighetsämne 

främst kan ses i kursplanen för gymnasiets A-kurs medan B-kursens kursplan framställer 

ämnet som svenska som det högre bildningsämnet (se Malmgrens svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne). Båda kurserna kan ”tolkas till förmån för svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne” (s 77). 

2.2  Metod och metodologiska utgångspunkter
Vi kommer att genom en textanalys granska svenskämnets kursplaner från Lgr 62 och framåt, 

det vill säga de fyra kursplaner som kom i anslutning till Läroplanerna (Lgr 62, 69, 80 och 

Lpo 94) samt kursplanerna 1988 och 2000. Begreppet textanalys refererar till en mängd olika 

tillvägagångssätt. Bergström & Boréus (2005) behandlar t.ex. Diskursanalys, Narrativanalys, 

Idé- och ideologianalys, Lingvistisk analys och Argumentationsanalys. Hellspong & Ledin 

(1997) tar upp analys av brukstexter med utgångspunkt i bl.a. textens form och stil relaterat 

till dess kontext. De tar också upp kritisk granskning som analysmodell. Esaiasson m.fl. 
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(2007) ger olika perspektiv på en kvalitativ textanalys och menar metoden i grunden går ut på 

att genom en noggrann läsning av texten få fram det väsentliga i relation till dess kontext och 

de tar upp systematisering och kritisk granskning som två centrala frågeställningar. De menar 

att en kvalitativ textanalys ”handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se 

efter om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor” (s 237). Johansson och Svedner 

(1998) skriver att det finns olika syften med att studera och analysera kursplaner. Att beskriva 

och analysera texter ur ett monografiskt perspektiv betyder att man analyserar t ex en kursplan 

med olika aspekter eller infallsvinklar t.ex. ”vad har tagits med, vad har uteslutits, vad 

betonas, vad tonas ner” (s 57). De svar man får fram genom en sådan undersökning kan 

förklaras med olika bakomliggande faktorer eller förhållanden t.ex. ”kunskapssyn och 

samhällskrav” (s 57). Genom att välja att ta med flera kursplaner i undersökningen minskar 

aspekterna eller infallsvinklarna men möjligheten att kunna göra jämförelser dem emellan 

ökar. Resultatet av en sådan undersökning blir komparativ, förutom att titta på texternas 

innehåll så försöker man att tolka skillnaderna. Att göra en komparativ undersökning kan 

innebära att man tar del av flera likartade texter från olika tider, förutom att undersökningen 

blir komparativ så ses den då också ur ett historiskt utvecklingsperspektiv: ”vad har förändrats 

och varför?” (s 58). Här kan motiveringen till orsaken förenas med t.ex. ”samhällssituation 

och samhällsdebatt” (s 58).

     Vi följer ingen av dessa metoder renodlat, däremot har vi låtit oss influeras av dem och 

också inspirerats av Boel Englund och Eva Hultins tillvägagångssätt i deras undersökningar. 

     Då litteraturundervisning är en del av svenskämnet har vi formulerat skönlitteratur som ett 

tema i ämnets kursplaner, vilket vi valt att utgå från i våra analyser. Vid granskningen av 

kursplanerna har vi undersökt hur olika aspekter av temat gestaltas i texten. För att kunna 

besvara vårat syfte har vi vid läsningen dessutom ställt följande frågor till kursplanerna:

1. Vilket utrymme ges skönlitteraturen i och genom kursplanen?

2. Vad är syftet med att läsa skönlitteratur?

3. Vilken typ av skönlitteratur förespråkas i kursplanen?

4. Kan man skönja det vidgade textbegreppet 4 i kursplanerna?

Då kursplanerna är styrdokument från regeringen utgör de ramar för hur undervisningen skall 

se ut. Vi förutsätter att lärarna utformar sin undervisning utifrån dessa ramar, därmed anser vi 

4 Med ett vidgat textbegrepp menas ”texter” som inte är skrivna, t ex film. Begreppet förklaras ytterligare i 
avsnitt 2.3.3.  
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det möjligt att koppla kursplanens beskrivning av skönlitteraturen till uttrycket den får i den 

faktiska undervisningen. Genom att titta på skönlitteraturens utrymme vid granskningen av 

kursplanerna hoppas vi därför kunna säga något om hur mycket plats den får i undervisningen 

(1). Genom att belysa kursplanens syfte med läsning av skönlitteratur ämnar vi dra paralleller 

till de tre ämneskonstruktionerna och därmed bedöma genom vilken ämnestradition 

kursplanen ser på svenskämnet (2). Frågan om vilken skönlitteratur kursplanen 

rekommenderar att eleverna läser är delvis kopplad till frågan om syftet med läsningen. Är 

t.ex. syftet med att läsa lästräning spelar det kanske inte så stor roll vad eleverna läser, är 

tanken däremot att skönlitteraturen skall förmedla ett kulturarv kan möjligen läsning av 

klassiker motiveras: Finns det en synlig kanon i kursplanen eller välkomnas även barn- och 

ungdomslitteratur? (3). Den fjärde frågeställningen aktualiserar frågan om det vidgade 

textbegreppet är synligt i kursplanen eftersom texter inte bara handlar om tryckta böcker (4). 

De två sista frågorna menar vi också är intressanta eftersom det i dag finns så många olika 

texter tillgängliga (t.ex. via Internet). Hur har man tidigare sett på film och teater som en del 

av svenskundervisningen? I nuvarande kursplan står det t.ex. ”Skönlitteraturen, filmen och 

teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, 

tragik och glädje” (Skolverket, Kursplan för svenska 2000, s 3). 

     I undersökningen kommer vi att redogöra för analyserna utefter dessa frågor. Vi har valt 

den ordningen framför att presentera varje kursplan för sig då vi anser att det tydligare visar 

utvecklingen över tid samt gör det möjligt att jämföra olika aspekter kursplanerna emellan. I 

diskussionen knyter vi sedan samman frågorna vi ställt till texterna vid granskningen med 

våra forskningsfrågor och relaterar dem till bakgrunden. Genom att lyfta fram olika aspekter 

av litteraturundervisningens utveckling hoppas vi kunna uppfylla uppsatsens syfte.   

2.3  Begreppsresonemang 
2.3.1  Litteratur – skönlitteratur
Vi har i uppsatsen varierande använt oss av orden skönlitteratur och litteratur. Beroende på 

hur begreppen definieras kan de ha olika betydelser. Englund (1997) ger begreppet litteratur 

en vid och en snäv mening. I den vida meningen inbegriper litteratur i stort sett all tryckt och 

skriven text med en viss spridning. Det senaste decenniet har dock en förskjutning skett och 

”under 1900-talet har litteratur ofta uppfattats som synonymt med skönlitteratur, 

fiktionslitteratur och som något som hör till konstens värde” (Englund 1997, s 17). Snävt talar 

Englund om Litteratur med stor begynnelsebokstav, vari en konstnärlig värdering ligger. 
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Vanligen är det skönlitteratur som får representera detta, Litteratur med stort L utgörs då av 

fiktionstext som gör anspråk på att ha ett estetiskt eller konstnärligt värde. Ofta läggs också 

stor vikt på författaren ”en handskriven berättelse av Selma Lagerlöf /…/ är omedelbart 

igenkännlig som Litteratur av den språkbrukare som har de relevanta kunskaperna – därför att 

upphovsmannen redan är känd som ‘författare’” (s 19). Till Litteratur i snäv bemärkelse 

räknar Englund t.ex. inte facklitteratur, självbiografier eller barn- och ungdomsböcker. Med 

den allra vidaste användningen av litteratur som synonym till skönlitteratur skulle vi få svårt 

att säga något om skönlitteraturens utrymme i kursplanerna över huvud taget. Det skulle då 

inrymma i stort sett alla skrivna texter man använder i skolan (läromedel, uppslagsböcker, 

antologier av olika slag och fiktion), med andra ord skulle nästan all undervisning innebära att 

man använder litteratur. Med den allra snävaste betydelsen blir problemet omvänt, ordet 

litteratur refererar då endast till fiktionstexter som anses ha ett estetiskt och konstnärligt värde 

och som är skrivna av personer med en viss etablerad ställning som författare. Vi kommer att 

använda skönlitteratur och litteratur mer eller mindre synonymt i undersökningen och avser 

då skriven, tryckt text av fiktionskaraktär, även lyrik. När vi använder begreppet litteratur i 

vidare eller snävare betydelse än så skall det därför framgå tydligt.

     Undersökningens giltighet och tillförlitlighet har delvis att göra med tolkningen av 

begreppen litteratur och skönlitteratur. En forskare med en annan definition än vår arbetar 

utifrån andra utgångspunkter och får därmed troligen ett annat resultat. Genom att diskutera 

begreppen och redogöra för våra utgångspunkter ger vi läsaren möjlighet att följa våra 

resonemang i undersökningen. 

2.3.2 Kultur
Det är svårt att definiera begreppet kultur, det kan betyda många olika saker. Thavenius (1999 

a) säger att kultur är ett starkt värdeladdat ord som ofta används i olika sammanhang. 

Andersson (1999) beskriver en kulturell förändring som har skett i skolan och påverkat dess 

arbete. Han menar att denna förändring kommer av ett föränderligt samhälle som är i ständig 

utveckling, med t.ex. ny teknologi, nya maktförhållanden och den kulturella mångfalden som 

har gjort intåg i samhället. Detta har lett till att förståelsen av begreppet kultur förändrats och 

då och då måste betydelsen och innebörden av begreppet omprövas. När det gäller denna 

förändring tar han upp medieexplosionen som exempel, vilken har kommit att ha en stor roll i 

samhället. Denna explosion har också haft en påverkan på skolan, om skolan ska kunna 

fungera i samhället måste den vara mer öppen gentemot dessa förändringar och de nya 
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medierna. Vidare säger han att: ”all pedagogisk verksamhet måste förhålla sig till 

mediekulturen. /…/ dels för att kunna förhålla sig till de erfarenheter som är avgörande för de 

elever som befolkar den nya tidens skolor” (s 76). I och med förändringen har skolan förlorat 

en del av sitt kunskapsmonopol det vill säga att elever kan inhämta kunskap från olika källor, 

som t.ex. Internet. Förändringen av kulturbegreppets betydelse har gjort att skolan ser på 

kultur ur två olika perspektiv, ett estetiskt perspektiv och ett antropologiskt perspektiv. Det 

första innefattar finkulturen, genom detta perspektiv begränsas begreppet till t.ex. teater, film 

och litteratur som är av god kvalitet. Det andra perspektivet ser på kultur som en del av oss 

och vår vardag, det innefattar vårt sätt att leva, vår historia och våra traditioner. Människan 

och skolan är en del av kulturen. Eva Hultin (2006) resonerar runt olika sätt att se på kultur i 

sin avhandling. Hon säger att kultur kan förstås i en snäv eller vid betydelse, där den snäva 

förståelsen innebär att man har ett estetiskt perspektiv, med en vid förståelse ser man på kultur 

ur ett antropologiskt perspektiv.  

2.3.3  Det vidgade textbegreppet
Eftersom det vidgade textbegreppet ingår i en av de frågor vi ställer till texterna kan det vara 

på sin plats med en definition av begreppet. Här försöker vi förklara hur vi förstår begreppet. I 

kursplanen för svenska 2000 skriver man: ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna 

och talade texter även bilder” (s 2). Vidare förklaras det att arbete med texter inte enbart 

behöver ske genom läsning utan ”även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och 

bildstudium” (s 2). Persson (2000) tar upp begreppet (men använder sig inte av uttrycket ett  

vidgat textbegrepp): ” Läs- och skrivkunnighet kan i vår kultur inte längre inskränka sig till 

att gälla de tryckte medierna. Även bilder, musik och nya blandmedier måste kunna ’läsas’ 

och ’skrivas’” (s 92).  Vidare menar han att det vidgade textbegreppet innefattar många olika 

sorters texter och en del utgörs av de texter som finns inom populärkulturen. 

Nationalencyklopedin skriver (i samband med en förklaring av intertextualitet) ”med ett 

vidare textbegrepp /…/ t.ex. film och teater, men också populärkultur, reklam och nya 

kulturella distributionsformer som nätbunden hypertext.”  

     Vi menar att det vidgade textbegreppet inbegriper texter som inte är skrivna, som upplevs 

på andra sätt än genom läsning, t.ex. film, teater, TV- och radioprogram. Det innefattar också 

skrivna texter i andra former än på papper, t.ex. Internet och sms-meddelanden. För att 

inkluderas i begreppet menar vi också att texten skall vara offentliggjord, med det menar vi att 
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t.ex. teater skall vara mer eller mindre professionell, TV-program skall vara publicerade 

(alltså inte fingerade TV-program och improviserade rollspel).  
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3 Styrdokumentens svenskämne – en historisk 

översikt 
För att läsaren ska få en förförståelse av hur kursplanerna (och läroplanerna) ser ut ger vi här 

en kort beskrivning av dem. På så sätt vill vi underlätta läsningen av undersökningen då vi 

ibland hänvisar till specifika drag i kursplanerna, innehållsmässiga såväl som 

utseendemässiga. För att ge en nyanserad bild av kursplanerna har vi även låtit andra 

forskares uppfattningar komma fram i presentationen.

     Det finns många olika sorters texter med olika syften och användningsområden. 

Brukstexter kännetecknas av att de är tänkta att användas till särskilda ändamål, de har en 

praktisk funktion och strävar efter att redogöra för verkligheten de syftar på (Hellspong och 

Ledin 1997). Per Olov Svedner (1999) skriver att läroplanens syfte är att ge ”de allmänna 

riktlinjerna för arbetet i skolan och formulera vissa principer, som varje ämne i mån av 

möjlighet skall försöka förverkliga. Kursplanen ger riktlinjer för arbetet i det enskilda ämnet. 

Den i sin tur är utgångspunkt för de lokala planer som styr arbetet i den enskilda kommunen 

eller skolan och som också utarbetas där” (s 24). I Kommentarer till kursplaner och 

betygskriterier för grundskolan 2000 skriver Skolverket att revideringar av kursplaner och 

betygskriterier kontinuerligt krävs. Samhället är i ständig förändring med utveckling av ny 

teknik och förändrade attityder och värderingar, för att skolan skall kunna förbereda eleverna 

för ett liv i ett sådant samhälle måste kursplanerna, för att inkludera denna utveckling och 

förändring, med jämna mellanrum uppdateras. Det är Riksdag och Regering som fastställer 

mål och riktlinjer i skollag och läroplan.

     Vad gäller kursplanerna från 1994 och 2000 har vi använt oss av de versioner som fanns 

tillgängliga på Skolverkets hemsida den 10 mars (2000) och 15 april (1994) 2008. Vad gäller 

sidhänvisning i arbetet så använder vi den sidnumrering som finns i de nedladdade pdf-

filerna.   

3.1  Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62)
Läroplanen för grundskolan 1962 är ett resultat av 1940 års skolutredning. Den kom till i 

samband med grundskolereformen, då folkskolan och realskolan gjordes om till en gemensam 

nioårig grundskola. I skuggan av andra världskriget blev demokrati ett ledande begrepp vid 

sammanställandet av Lgr 62, skolan skulle vara till för barn från alla samhällsgrupper samt att 
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den genom undervisning och fostran skulle forma eleverna till demokratiska medlemmar av 

ett framtida samhälle (Thavenius 1999b). 

     Lgr 62 är en tjock bok på nästan 500 sidor, den består av fyra stora delar: Mål och 

riktlinjer; Allmänna anvisningar för skolans verksamhet; Timplaner; och Kursplaner med 

anvisningar och kommentarer. Varje avsnitt är väldigt utförligt och detaljerat, så gott som 

inget utrymme lämnas åt individuell tolkning. 

3.1.2  Kursplanen för svenska 

Kursplanen inleds med en kort text innehållande ämnets övergripande mål där fokus ligger på 

färdigheterna Lyssna, Se och Tala, Läsa och Skriva, även kallade huvudmoment. I början av 

texten används verbet skall i beskrivningen av de allmänna målen, vilket övergår till bör i 

samband med beskrivningen av målen för varje huvudmoment: ”…varje elev skall utveckla 

sin förmåga att förstå och ta ställning till vad han hör, ser och läser…”, ”Undervisningen /…/ 

bör stimulera elevernas läslust…” (s 125). Om skönlitteratur sägs bland annat att ”genom 

läsning av litteratur /…/ bör eleverna få stifta bekantskap med några betydande författare, 

huvudsakligen från senare tid” (s 125). Efter det inledande avsnittet följer en beskrivning av 

huvudmomenten för varje stadie, kompletterad med språkiakttagelser och övningar samt 

danska och norska. Därpå följer ett ca tio sidor långt avsnitt med dispositionsförslag på 

studieplan för respektive årskurs, där det redogörs för innehållet i varje huvudmoment med 

exempel på övningar. I avsnittet som behandlar läsning finns förslag på textval för varje 

årskurs. I det avslutande avsnittet Anvisningar och kommentarer ges först några allmänna 

synpunkter på ämnet där dess karaktär och uppbyggnad diskuteras mer ingående, varefter 

syfte med, och innehåll i varje moment beskrivs ytterligare.    

     Thavenius (1999b) skriver att det något år innan Lgr 62 togs i bruk kom ut ett betänkande 

genom SOU. I detta stod det att svenskämnet skulle vara meningsfullt och en helhet man 

menade att det inte var någon idé att lära ut stoff som inte gav eleverna någon kunskap.  Men 

så blev inte fallet, Lgr 62 anammade de isolerade övningarna – färdighetsträningen. 

Studietekniken stod i fokus i Lgr 62 och skönlitteraturen sammankopplades med 

upplevelseläsningen. De färdigheter eleverna lärde sig var också lämpliga i andra ämnen 

(Malmgren 1996).
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3.2 Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69)
Läroplanen är betydligt kortare än 62, ca 200 sidor. De fyra huvuddelarna finns kvar med mer 

eller mindre samma innehåll. Med läroplanen togs ännu ett steg mot en skola för alla, i och 

med att de olika inriktningarna i årskurs nio försvinner hålls högstadiet samman.

3.2.1 Kursplanen för svenska
När det gäller mål och huvudmoment så skiljer det sig inte nämnvärt från den tidigare 

kursplanen (Lgr 62). Den stora skillnaden är att avsnittet studieplansförslag som finns i Lgr 

62, här är helt borttagen (därav det minskade sidantalet i läroplanen). Anvisningar och 

kommentarer finns kvar, liksom i 62 återfinns här huvudmomenten men mer i en beskrivande 

form. 

3.3  Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80)
Läroplanen består av fem olika delar. Första delen, målavsnittet, börjar med att citera 

skollagens första paragraf, som Lgr 62 gjorde. Nästa avsnitt heter riktlinjer för arbetet – 

innehåll & samverkan, det handlar om hur den del av skoldagen som inte är lektionstid skall 

utformas. Avsnitt nummer tre är metoder som bl.a. tar upp elevens ansvar. Näst sista avsnittet 

heter elever med särskilda behov. Sista avsnittet är planering och utvärdering, det tar upp att 

skolan är skyldig till att göra en arbetsplan som uttrycker skolans mål och ambitioner

3.3.1 Kursplanen för svenska 
Kursplanen inleds med en kort motivering till varför svenskan skall ingå i grundskolans 

undervisning. Motiveringen bygger på huvudmomenten från Lgr 62, språket har här lyfts 

fram och fått en mer framträdande roll. Sedan följer en ganska lång och utförlig 

målbeskrivning (ca 1 ½ sidor mot ca ½ sida i Lgr 62) med en beskrivning av ämnets innehåll. 

Undervisningen skall utgå mer från elevernas egna erfarenheter, oavsett om det gäller tala, 

läsa eller skriva. Därmed sätts eleven i centrum, till skillnad från tidigare kursplaner som 

utgått från undervisningen. Bengt Brodow (1996) skriver att ordet eleverna finns med som 

subjekt 19 gånger i målbeskrivandetexten (s 29). Därpå följer en beskrivning av varje 

huvudmoment – Tala och lyssna, Läsning, Studier av massmedier, Skrivning, Språklära, 

Språken i de nordiska länderna – samt i punktform de kunskaper och färdigheter eleverna bör 

utveckla vid varje av skolans stadier inom respektive moment. Studier av massmedier har 
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tillkommit som moment. Förutom målbeskrivandetexten finns ingen ytterligare beskrivande 

text i kursplanen, däremot finns ett komplement bestående av kommentarer för svenskämnet.

3.3.2 Kursplanen för svenska 1988
Med anledning av klassikerdebatten på 80-talet inledde Bengt Göransson en revision av 

kursplanen -80 ”med det uttryckliga syftet att stärka litteraturens ställning i 

ämnet” (Malmgren 1988, s 110). Skolöverstyrelsen beslutade dock mot att införa 

obligatoriska litteraturlistor i skolan, men i kursplanen 88 har Litteraturen gjorts till ett eget 

huvudmoment. Liksom 80 så inleds denna kursplan med en kort motivering till varför svenska 

skall ingå i grundskolans undervisning. Här har språkutvecklingen och litteraturen fått en 

egen plats. Kursplanen fortsätter med att beskriva de olika huvudmomenten – Tala och 

lyssna, Läsa, Skriva, Litteratur, Språkorientering, Språken i de nordiska länderna. Gränserna 

mellan de olika stadierna har tonats ner, istället står det i punktform vad som gäller för alla 

stadier samt finns ett avsnitt om tyngdpunkter för de olika stadierna. Varje huvudmoment har 

en beskrivning av olika situationer, t.ex. olika lässituationer under Läsa då man på olika sätt 

arbetar med läsning.

3.4 Läroplan för grundskolan 1994 (Lpo 94)
Läroplanen 1994 är ett resultat av att kommunerna fick ett större ansvar för skolornas 

organisation och drift, men staten hade fortfarande kvar ansvaret för mål och riktlinjer för 

verksamheten. I och med decentraliseringen fick skolan en mer mål- och resultatstyrd 

inriktning. (Thavenius 1999b, s 82).

     Lpo 94 inleds med en beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag. Skolan skall se till 

att alla elever får ”de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (s 9), som till 

exempel jämlikhet och människors lika värde. Skolan skall också se till att alla elever får en 

likvärdig utbildning. Därefter följer mål och riktlinjer, där beskrivs de mål som 

undervisningen skall sträva efter att eleven uppnår samt de mål som eleven minst skall ha 

uppnått vid skolår fem och nio. Till skillnad från tidigare läroplaner avslutas Lpo 94 med ett 

avsnitt som beskriver rektorns ansvar som pedagogisk ledare. De nya kursplanerna 

presenterades först två år senare, 1996. Vi kommer dock att referera till den som kursplanen 

1994.
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3.4.1  Kursplanen för svenska 
Kursplanen inleds med en kort beskrivning av ämnets roll i utbildningen. Därefter följer mål 

att sträva mot där kunskaper och färdigheter som svenskundervisningen bör ge eleverna 

beskrivs i 18 mål. Därpå följer en beskrivning av ämnets uppbyggnad och karaktär där 

språket och litteraturen står som egna rubriker (huvudmoment) med utförliga presentationer. 

Vidare presenteras ”mål som eleverna skall ha uppnått /…/” (s 3), för respektive årskurs fem 

och nio. Kursplanen avslutas med allmänna råd för bedömningens inriktning samt 

betygskriterier. Lars-Göran Malmgrens tolkning av den nya kursplanen för svenska lyder: 

”Språk och litteratur beskrivs som ämnets centrala innehållsområden. Ämnets struktur ses 

som en helhet som knappast kan delas upp i moment som bygger på varandra i en given 

turordning. Det gamla momentuppdelade färdighetsämnet får alltså knappast en ny chans i 

Lpo 94” (s 103). Skrivpedagogiken inträde i skolan i början av 90-talet och stärkte språkets 

ställning, Malmgren (1996) menar att skönlitteraturen fått stå tillbaka till fördel för språket i 

Lpo 94. 

3.4.2  Kursplanen för svenska 2000
I och med revideringen 2000 har både kursplanernas innehåll och utformning förändrats. Vad 

gäller innehållet är det främst samhälleliga förändringar som påverkat arbetet, som exempel 

ges IT-utvecklingen, vilken bl.a. kräver nytt fokus på kritisk granskning av texter och media, 

samt att värde- och miljöfrågor fått större utrymme i de reviderade kursplanerna. Vad gäller 

formen har t.ex. kriterier för betyget mycket väl godkänd (MVG) tillkommit. Skolverket tar 

upp tre aspekter som har genomsyrat revideringen. Till att böja med skall läroplansmålen 

konkretiseras i kursplanerna, på så sätt tydliggörs kopplingen mellan kursplaner och läroplan. 

Vidare har större frihet lämnats åt lokal tolkning vad gäller lärostoff och material, på så sätt 

vill skolverket framhålla balansen mellan nationellt och lokalt. Slutligen vill de betona 

kontinuiteten mellan grundskola och gymnasieskola, varför också gymnasieskolans 

kursplaner har omarbetats i samband med revideringen. 

     För kursplanen i ämnet svenska har revideringen mer konkret inneburit att det inledande, 

allmänt beskrivande avsnittet från -94 har fått rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen. 

Här betonas svenskämnets uppgift att få eleverna att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se 

läsa och skriva. Därmed läggs ytterligare fokus på huvudmomenten från 1962 års kursplan. 

Liksom i kursplanen 94 läggs det stor vikt på språket, däremot har skönlitteratur och det 

vidgade textbegreppet getts mindre utrymme, tillsammans med genusperspektivet som också 
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lyfts fram. I övrigt är de två inledande textavsnitten relativt lika. I avsnittet mål att sträva mot 

har målen reducerats (från 18 st i -94 till 14 st i -00), men från att ha varit ganska snäva och 

konkreta i sin beskrivning har målen blivit mer abstrakta samt att vissa mål täcker in stora 

områden. Skolverket kommenterar detta i Kommentarer till kursplaner och betygskriterier för  

grundskolan 2000, och säger att de genom att ta bort t.ex. en del detaljangivelser ger den 

lokala tolkningen större utrymme och att ”kursplanen blir därigenom i ännu högre grad än 

tidigare konkret först i klassrummen och i de lokala arbetsplanerna” (s 50).

     I avsnittet Ämnets karaktär och uppbyggnad har rubriken Litteraturen från 94 byggts ut till 

Skönlitteratur, film och teater, medan Språket är oförändrat. Därpå följer de mål som eleverna 

skall ha uppnått vid avslutande av det femte respektive nionde skolåret, vilka inte har 

förändrats nämnvärt från 94. Kursplanen avslutas med rubriken Bedömning i ämnet svenska 

där bedömningens inriktning först diskuteras, varefter betygskriterier presenteras. Till skillnad 

från 1994 finns även kriterier med för betyget mycket väl godkänd.

30



4  Undersökning. 
För att på ett så överskådligt sätt som möjligt visa hur undersökningen gått till och vad vi 

kommit fram till har vi valt att redovisa undersökningen utifrån de frågor vi ställt till texterna. 

Under varje frågeställning diskuterar vi kursplanerna i kronologisk ordning, varefter några 

sammanfattande meningar följer för respektive frågeställning. Vi kommer dock att göra 

jämförelser kursplanerna emellan genom hela diskussionen. Vissa av frågorna är nära 

besläktade med varandra, vilket gör att det ibland förekommer upprepningar, i största möjliga 

mån har vi försökt undvika det, när upprepningar trots allt förekommer är det för att vi anser 

det beskriva något extra viktigt, eller för att vi vill belysa ett samband.

4.1  Vilket utrymme ges skönlitteraturen?
I kursplanen från 62 får skönlitteraturen mycket litet utrymme, i årskurs 1 nämns den 

knappast alls – även om bilder finns med som inslag vid lästräning, träningen gäller dock att 

främst träna ögat och handens rörelseriktning inför den riktiga läsningen. Utrymmet ökas 

successivt men i åk 9 är det fortfarande ganska litet. Skönlitteraturen förekommer främst i 

samband med upplevelseläsning och fri läsning, som är två av fem delar av huvudmomentet 

Läsa. Störst utrymme får informationsläsning och studieteknik, övningar där skönlitteratur 

inte rekommenderas som läsmaterial. Momentet fri läsning saknar vidare information och 

anvisningar (förutom för åk 9) vilket gör att den känns separerad från övrig undervisning, 

detta förstärker intrycket att skönlitteratur får litet utrymme. Trots att det i kommentarerna 

sägs att ämnet inte kan delas upp i olika moment är det just så kursplanen beskriver 

undervisningen: svenskämnet är väldigt uppdelat och fokuserar på olika moment.

     Nästa kursplan, 69, ger skönlitteraturen litet mer utrymme. Denna uppfattning har flera 

orsaker: för det första finns här inga anvisningar på undervisningsgång för varje årskurs. 

Huvudmomenten beskrivs enbart för varje stadium, vilka är lite mer översiktliga och därmed 

blir också den totala texten för varje huvudmoment kortare. Användandet av skönlitterära 

texter sker fortfarande i huvudsak i anslutning till momenten upplevelseläsning och fri 

läsning, eftersom dessa moment blir viktigare i takt med att elevernas läsförmåga ökar blir 

beskrivningen för varje stadiums högsta klass gällande för hela stadiet. För det andra ges 

innehållet i de skönlitterära texterna större betydelse då man rekommenderar att använda det 

som stoff inom andra ämnen: ”Både skönlitterära texter och sakprosatexter kan belysa – eller 

belysas av – det som behandlas i andra ämnen” (s 134). Slopandet av anvisningar för varje 
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årskurs gör dock inte att ämnet framstår som enhetligt, fortfarande står momentträning i 

centrum. 

     Skönlitteraturens ställning stärks väsentligt i kursplanen från 80, framförallt genom att 

dess innehåll ses som en källa till kunskap: ”[Eleverna] skall få erfara att litteraturen är en 

källa till kunskap och glädje” (s 133). Dessutom flyttas sakprosa, instruktioner och 

anvisningar till andra ämnen, därmed försvinner moment som informationsläsning och 

läsning med andra praktiska syften från svenskämnet. Detta gör att skönlitteraturen får mer 

plats och ”skönlitteraturen bör därför få dominera i ämnet svenska” (s 136). I 

målbeskrivningen sägs också att ”skönlitteratur bör särskilt uppmärksammas” (s 134). I och 

med detta framstår separeringen från Lgr 62 som borta, skönlitteraturen integreras i hela 

svenskundervisningen. Ämnets helhet börjar anas i och med att skönlitteraturen bör utgöra det 

centrala i undervisningen.

     Skönlitteraturens ställning stärks ytterligare i kursplanen från 88. Formuleringarna bör om 

skönlitteratur har ersatts av skall. Litteratur är ett nytt huvudmoment – med likvärdig ställning 

som t.ex. Läsa och Skriva. Litteraturkunskap lyfts fram genom en egen underrubrik med 

innehåll som i tidigare kursplaner delvis funnits med som allmän kunskap under Läsa. I en 

beskrivning av olika lässituationer om sju punkter är det endast två som inte uttryckligen 

nämner skönlitteratur, de övriga poängterar hur viktigt innehållet är vid alla former av läsning 

(s 11-12). På flera ställen i kursplanen poängteras också hur viktigt det är att eleverna får 

möjlighet att reflektera över innehållet i skönlitteraturen och tankarna det väcker. Innehållet 

skall också ligga eleverna nära. Att innehållet i de skönlitterära texterna benämns som viktigt 

tillsammans med formuleringar som ”skönlitteratur skall särskilt uppmärksammas” (s 5) gör 

att skönlitteraturen får mycket stort utrymme, undervisningen mer eller mindre utgår från 

skönlitterära texter. Det i sin tur gör att ämnet känns som en enhet utan träning på separata 

moment (eller om det är ämnets enhet som gör att skönlitteraturen får större utrymme…).

     Språk och litteratur skall tillsammans utgöra svenskämnets kärna i kursplanen i Lpo 94, 

detta förstärks av att de är de enda av de tidigare huvudmomenten som beskrivs under egna 

rubriker. Trots att detta borde ge skönlitteraturen ungefär hälften av utrymmet i 

undervisningen verkar den få stå tillbaka litet i jämförelse med 88. Formuleringar om 

skönlitteratur från 88 har i vissa fall reducerats till enbart litteratur i 94.  Kulturen får stort 

utrymme, om skönlitteraturen sägs att den skall fungera ”som ett kitt i en kulturgemenskap” (s 

3). Ämnet beskrivs som en helhet där de olika delarna inte kan separeras från varandra, men 

uppdelningen mellan språk och litteratur framgår tydligt i texten, vilket förstärker intrycket att 

skönlitteraturen förlorat utrymme från 88. 
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     Ämnets kärna utgörs fortfarande av språk och litteratur. Avgränsningen dem emellan är 

dock mindre i kursplanen från 2000 än i 1994 års upplaga, ”I ämnet svenska behandlas språk 

och litteratur som en helhet” (s 2). Trots den formuleringen förefaller skönlitteraturen få 

mindre utrymme än i 94. Kursplanen uttrycker att svenskämnet har huvudansvaret för 

elevernas språkliga utveckling, vilket innebär två saker: att ge en ökad säkerhet vad gäller tala 

och skriva, samt att ge en ”ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur” (s 

2). Att skönlitteraturen utgör en av två delar av ämnets huvuduppdrag torde innebära att den 

också får hälften av utrymmet, så är dock inte fallet. När ämnets två huvudmoment beskrivs 

står Skönlitteratur som en del av det vidgade textbegreppet, d.v.s. att den delar utrymmet med 

film och teater, medan Språket ges ett eget avsnitt.    

Sammanfattning

Skönlitteraturens utrymme har successivt ökat fram till och med kursplanen 88, där ämnet 

mer eller mindre verkar utgå från skönlitteraturen. I kursplanen 94 utgör den tillsammans med 

språket ämnets kärna och i 2000 delas ämnets huvudinnehåll på litteraturen och språket, men 

skönlitteraturen ses som en del av det vidgade textbegreppet. I kursplanerna från 62 och 69 får 

skönlitteraturen litet utrymme, framförallt eftersom den enbart är kopplad till momenten fri 

läsning och upplevelseläsning. Större delen av texterna för lästräning utgörs av sakprosa, 

varför skönlitteraturen upplevs som separerad från övrig svenskundervisning. Från och med 

1980 flyttas sakprosan från svenskämnet, därmed består litteraturen enbart av texter med 

fiktionskaraktär. I kursplanen från 88 ökar litteraturens utrymme genom att den likställs med 

övriga huvudmoment. Lpo 94 uttrycker att litteraturen, tillsammans med språket, skall utgöra 

ämnets kärna. Trots detta verkar skönlitteraturen inte få förfoga över hälften av utrymmet, 

vilket kan ha att göra med att läsning av sakprosa och facklitteratur återinförts i kursplanens 

mål att sträva mot. I och med det står fiktionen inte längre ensam utan delar utrymmet med 

sakprosan. Detta intryck överförs till kursplanen från 2000, där skrivs läsning av prosatexter 

visserligen inte ut, men vi anser att begreppet går att läsa in i två av målen. Skönlitteraturens 

utrymme reducerats ytterligare i och med att den står tillsammans med film och teater. 

4.2  Vad är syftet med att läsa skönlitteratur?
Lästräning och studieteknik genomsyrar kursplanen från 62, materialet för färdighetsträningen 

utgörs dock av sakprosa och faktatexter. Syftet med läsning av skönlitteratur behandlas först i 

kommentaravsnittet där momenten upplevelseläsning och fri läsning beskrivs. Om 
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upplevelseläsning (som gärna kan vara högläsning) står det att den ”… med syfte att stimulera 

läslusten och utveckla läsintressena /…/ge [r] [eleverna] tillfälle att relativt ostört uppleva en 

text, fångas av spänning, humor och stämningar” (s 150). Läroplansförfattarna menar att vissa 

texter inte bör kommenteras alls medan andra bör arbetas med genom samtal eller 

arbetsuppgifter: det leder till att eleverna blir engagerade i texterna och utvecklar sin fantasi. 

De menar också att om läraren väljer rätt litteratur så kommer eleverna automatiskt att börja 

samtala om texterna. Eleverna bör också få kunskap om några framstående författarskap ”för 

att berika textupplevelsen och engagera eleverna i det lästa” (s 137). För detta moment 

uppmanas läraren att huvudsakligen välja fiktionslitteratur. Den fria läsningen syftar till att 

”[eleven] inom skolans väggar skall få sitt legitima behov av spänning och underhållning 

tillfredsställt och känna den glädje, som den helt fria läsningen kan ge” (s 151). Tanken med 

den fria läsningen verkar vara att eleverna skall få välja böcker helt efter eget intresse, därmed 

behöver det inte nödvändigtvis vara skönlitterära texter, de kan t.ex. välja att läsa en hobby- 

eller bilderbok.  

     Förutom läsupplevelsen som tas upp i Lgr 62 uttrycker kursplanen från 69 att eleverna 

genom att läsa litteratur ska få ”så goda förutsättningar som möjligt att orientera sig i den 

värld som de upplever med hjälp av ord och bild” (s 132). Genom att läsa skönlitteratur får 

läraren möjlighet att ta upp olika sociala och etiska problem med klassen, därigenom 

utvecklas också elevernas personligheter. Liksom i den tidigare kursplanen skall eleverna 

genom skönlitteraturen få kännedom om några stora författare av vår tid samt utveckla sin 

läslust inför framtiden.

     Syftet med läsning av skönlitteratur har breddats i Lgr 80 jämfört med Lgr 69. Detta visar 

sig t.ex. i måltexten med ett helt nytt sätt att tala om litteratur: ”[Eleverna] skall få erfara att 

litteraturen är en källa till kunskap och glädje” (s 133, vår kursivering). Läsning av litteratur, i 

både hem och skola, skall lägga grunden för ett långvarit intresse för böcker och läsning. 

Läsupplevelsen är fortfarande viktig men den måste kopplas till verkligheten. Genom läsning 

av skönlitteratur skall eleverna få perspektiv på och reflektera över sig själva och omvärlden: 

I litteraturen skall eleverna få möta verkligheten så som andra människor upplever 

och tolkar den. De skall få inblick i materiella och sociala villkor i olika tider och 

olika delar av världen. Möten med människor i litteraturen skall ge dem lustfyllda 

upplevelser av skönhet, humor och spänning men också ge dem perspektiv på sig 

själva i förhållande till deras egen och andras livssituation (s 134).
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Det är tydligt att det är elevernas egna erfarenheter som skall ligga till grund för lärandet vid 

läsning av skönlitteratur, momentträningen från 62 och 69 är helt borta. Kursplanen 80 

uttrycker att eleverna genom att redogöra inför lärare och kamrater om innehållet i de 

skönlitterära texterna får möjlighet att samtala och reflektera över hur texterna speglar 

verkligheten t.ex. vad gäller framställning av våld och könsroller. Ett annat syfte som framgår 

med läsningen av skönlitteratur är att eleverna kritiskt skall granska innehållet och på så sätt 

upptäcka hur deras egna ”förväntningar och värderingar styr [deras] sätt att tolka texter” (s 

138).  

     Som tidigare nämnts kom kursplanen 88 till med särskilt syfte att stärka skönlitteraturens 

ställning, därmed är också kursplanens syfte med att läsa skönlitteratur mångfacetterat. 

Målformuleringen från 80 låter nu så här: ”Eleverna skall få möta skönlitteraturen som en 

källa till kunskaper och glädje” (s 4, vår kursivering), genom detta möte skall de även 

”grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt kulturarv” (s 4). I kursplanen framgår 

att läsning av skönlitteratur leder till förståelse och en av skolans uppgifter är att få eleverna 

att tidigt upptäcka detta, på så sätt:

…kan eleverna på alla stadier i grundskolan få lustfyllda upplevelser /…/ Med 

litteraturens hjälp kan de bygga upp förståelse för människor och livsvillkor och 

överskrida tidens och rummets gränser och få inblickar i människors liv och tankar 

i olika kulturkretsar tiderna igenom. Den kan innebära att de bättre förstår sig 

själva och sitt eget liv. Därför skall skönlitteraturen dominera i undervisningen i 

svenska (s 17).

Med därför menar vi att kursplanen uttrycker vad som är syftet med läsning av skönlitteratur 

och därmed också huvudsyftet med svenskundervisningen. Erfarenhetsperspektivet från 80 är 

fortfarande mycket tydligt, Lässituationerna är dock utformade som olika moment, vilket gör 

att man kan uppfatta dem som färdighetsträning, detta trots att alla situationer inte tar upp en 

specifik färdighet. Läsning av skönlitterära texter skall också ge eleverna kunskaper om 

litteratur, liksom det ska inspirera elevernas eget skapande. I jämförelse med kursplanen från 

1980 så har den kritiska granskningen och värderingen av texter tonats ner i 88, vilket kan ha 

att göra med att studier av massmedier har försvunnit som huvudmoment. 

     Trots att kursplanen från 94 är utformad på ett annat sätt än de tidigare så är syftet med att 

läsa skönlitteratur väldigt likt det i 88. Här uttrycks att arbetet med litteraturen har olika 

”dimensioner” (s 2), genom att läsa skönlitteratur utvecklar eleverna sin fantasi och lust att 
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lära, får de gemensamt tolka och ta ställning till texterna och på så sätt stimuleras till 

självständigt tänkande. Litteraturläsning syftar också till att eleverna genom att läsa 

skönlitteratur från olika tider delar av världen dels får lära känna delar av vårt svenska 

kulturarv, liksom får kunskap och förståelse för kulturell mångfald samt perspektiv på världen 

och sig själva. På så sätt menar kursplanen att ”litteratur fungerar som ett kitt i en 

kulturgemenskap och skolan har ett ansvar att lyfta fram den aspekten” (s 3). Dessutom 

utvecklas elevernas språk genom litteraturläsning. Det finns inga spår av momentträningen i 

denna kursplan, erfarenhetspedagogiken är tydlig.

     Syftet med att läsa skönlitteratur är i stort sett detsamma i kursplanen från 2000 som i 94. 

Litteraturen kopplas även till utveckling av den personliga identiteten. Kursplanen menar 

också att skönlitteraturen kan hjälpa eleverna att skapa motbilder till t.ex. rasism och 

odemokratiska förhållanden, genom att den hjälper dem att utveckla ”empati och förståelse 

för andra” (s 3).

Sammanfattning

Syftet med att läsa skönlitteratur har utvecklats från att enbart syfta till att ge eleverna en 

läsupplevelse, till att koppla innehållet i skönlitteraturen till elevernas egna erfarenheter för att 

i den senaste kursplanen även kopplas till elevernas identitet och kulturella bakgrund. Syftet 

med läsning av skönlitteratur är inte vidare beskrivet i kursplanerna från 62 och 69 än att det 

skall ge en fantasiupplevelse. I och med sakprosans förflyttelse från svenskämnet i Lgr 80 får 

skönlitteraturen mer framträdande roll, därmed förändras också syftet med att läsa 

skönlitteratur till att inkludera ett kunskapande. Syftet vidgas ytterligare i kursplanen från 88 

då de skönlitterära texterna även ligger till grund för de andra huvudmomenten. Från och med 

Lpo 94 stärks sambandet mellan litteratur och kultur, eleverna förväntas genom 

litteraturläsningen kunna ta ställning till och värdera olika texter. I kursplanen från 2000 har 

syftet vidgats ytterligare, litteraturläsning är en bidragande del i elevernas 

identitetsutveckling.

4.3  Vilken skönlitteratur skall /bör eleverna läsa?
I Förslag till en disposition av en studieplan i Lgr 62 ges förslag på lämpliga texter för varje 

årskurs, vi sammanfattar här läsmaterialet för respektive stadium. I lågstadiet rekommenderas 

bland annat bilderböcker, sagor och sägner och verklighetsskildringar om barn och djur i olika 

delar av världen. Det betonas att fiktionslitteraturen skall bestå av ”texter med klart och enkelt 
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språk och med innehåll som ligger eleverna nära” (s 129). I mellanstadiet utökas 

rekommendationen med t.ex. klassiska och moderna sagor, lyrik och dramatik samt 

ungdomsböcker och ”lättillgängliga avsnitt ur vuxenlitteraturen” (s 133). På högstadiet ingår 

dessutom att eleverna bör läsa biografier och ”lämplig vuxenlitteratur” (s 137). För alla 

stadier gäller att eleverna skall läsa litteratur som motsvarar deras utvecklingsnivå. 

Kursplanen skiljer på två olika typer av texter: sakprosa och fiktionstexter. Sakprosan skall i 

huvudsak användas vid informationsläsning och studieteknik, medan fiktionslitteraturen 

främst är ämnad för fri läsning och upplevelseläsning. I kommentaravsnittet anser vi oss 

kunna läsa in vissa preferenser vad gäller arten av  skönlitteratur. Där står bland annat att 

”under lämplig ledning utvecklar den [läsningen] deras [elevernas] smak och intar därigenom 

en central plats i deras estetiska fostran”(s 145). Kursplanen tar visserligen upp betydelsen 

med läsning av barn- och ungdomsböcker, men de poängterar att dess syfte är att utveckla 

elevernas ”läskultur” (s 145) ”skolan bör leda eleverna från sagan över ungdomsböckerna 

fram till den egentliga skönlitteraturen” (s 145, vår kursivering). När det gäller lyriken som 

läsmaterial tas den upp separat och kursplaneförfattarna poängterar att den kräver en 

försiktighet och att den skall upplevas som ”en festlig stund” (s 146) av eleverna.

     Eftersom beskrivningen för varje årskurs har försvunnit i Lgr 69 så finns inte längre 

anvisningar om speciellt textmaterial, i övrigt är beskrivningen av skönlitteraturen i stort sett 

lik 62. Det sägs dock att eleverna skall läsa sådan litteratur som ”erbjuder (ofta) osökta 

tillfällen att samtala om estetiska och sociala vardagsproblem” (s 133). Texterna skall också 

väljas med hänsyn till elevernas utvecklingsnivå samt att de skall ”spegla deras 

erfarenhetsvärld och anknyta till deras intressen” (s 133). Lyriken särbehandlas fortfarande, 

för att eleverna bättre skall förstå den rekommenderas läraren att använda den i kombination 

med bilder och musik.   

     I stadiebeskrivningen i 1980 års kursplan ges åter förslag på litteratur, t ex dikter, sagor, 

barn- och ungdomsböcker. På högstadiet bör eleverna även få läsa serier och 

massmarknadslitteratur, främst med syfte att kritiskt granska dem. Kursplaneförfattarna har en 

stark uppfattning om massmarknadslitteraturen: 

Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är konstnärligt 

undermålig och hårt präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja 

och motarbeta /.../ Skolans uppgift att påverka elevernas val av litteratur måste 

bedrivas med respekt för den enskildes och gruppens integritet. Genom att erbjuda 

alternativ som ger nya perspektiv på förhållanden och livsfrågor samt genom att 
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uppmuntra elevernas självtillit och deras gemensamma skapande bör skolan stödja 

dem, så att de får möjligheter att medvetet välja litteratur (Lgr 80, s 136). 

Det sägs inte uttryckligen i kursplanen vilken litteratur som skall läsas i skolan men antydan 

om en kanon menar vi är tydlig. Barn- och ungdomslitteratur är inte helt välkommen men den 

accepteras, dock skall annan litteratur föreslås av läraren. Ambitionen verkar vara att få 

eleverna att inse vilken litteratur som är bra för att de sedan ska välja den självmant.  

     Kursplaneförfattarnas inställning till massmarknadslitteratur följer delvis med i kursplanen 

för 1988, de rekommenderar att det skall ”finnas gott om barn- och ungdomsböcker av god 

kvalité” (s 10, vår kursivering). Längre fram i avsnittet Läsa sägs det dock att eleverna skall 

utvecklas mot att läsa ”en bredare repertoar” (s 12, vår kursivering), de rekommenderar både 

klassisk och modern barn- och ungdomslitteratur för alla stadier. Liksom i kursplanen från 

1962 ges en utförlig beskrivning av litteratur som eleverna bör läsa, förslagen gäller alla 

stadier: gamla sagor, sägner, myter, fabler, lyrik, dikter, rim och ramsor ur barnkulturens 

värld. Vid valet av litteratur uppmanas lärare och elever att välja litteratur som bl.a. ”belyser 

barns och ungdomars liv och villkor” och ”är en tillgång i diskussioner om nuet och 

framtiden” (s 18). I två formuleringar om litteraturvalet anser vi oss kunna utläsa en kanon, 

eleverna ska läsa: ”de stora berättelserna ur vuxenlitteraturen” (s 18) och de ”skall /…/ få 

möta ett mångskiftande svenskt kulturarv i litteratur…” (s 18).

     I och med övergången från regelstyrd till mål- och resultatstyrd undervisning uttrycker 

kursplanen 94 snarare vad eleverna bör uppnå genom läsning av litteratur än vad läsningen 

skall bestå av. Detta kan illustreras med två av målen att sträva mot där det står att 

undervisningen skall sträva efter att eleven: ”lär känna svensk skönlitteratur från olika tider 

och i skilda former, får kunskaper om centrala författarskap och därigenom blir förtrogen med 

svensk kultur” och ”lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från andra delar av 

världen och får förståelse för kulturens mångfald” (s 1). Hur arbetet för att nå denna insikt går 

till skall framgå i de lokala kursplanerna för varje kommun. Kursplanen framhåller dock 

vikten av att eleverna genom hela grundskolan får ”möta litteraturen i myter, sagor, sägner, 

dikter, prosaberättelser i såväl barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur” (s 3). Vi kan 

se en uppmaning om att eleverna , åtminstone i de senare åren, skall ta del av en litterär kanon 

eftersom det i målen för det nionde skolåret står att eleven skall: ”känna till några av de stora 

skönlitterära verken och författarskapen som ingår i vårt kulturarv” (s 3). Däremot ser vi inte 

någon sådan uppmaning för skolår fem.  
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     Kursplanen 2000 är ännu mindre detaljerad vad gäller vilken litteratur eleverna ska läsa. 

De två målen att sträva mot från 94 har sammanfogats till ett där det står att eleverna ”genom 

att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, 

Norden och andra delar av världen” (s 2) skall få en förståelse för kulturell mångfald. Genom 

att ange vilka förmågor eleverna skall utveckla genom litteratur, film och teater beskriver 

kursplanen indirekt vilken kultur de skall ta del av. Den skall vara av sådan karaktär att den 

utvecklar elevernas ”empati och förståelse för andra och det som är annorlunda” samt 

möjliggör att de kan ”tillägna sig litterära mönster och förebilder” och ”utveckla ett eget 

förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar” (s 3). I dessa formuleringar menar vi att 

kursplanen lägger en värdering, det är den goda kulturen som skall leda till empati och goda 

förebilder. Liksom i 94 finns inga krav på vad eleverna skall ha läst i slutet av skolår fem, 

efter det nionde skolåret skall de dock ”kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett 

sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att 

leva och tänka” (s 4). Medan  uppnåendemålet från 94  fokuserar på det svenska kulturarvet, 

menar vi att det i 2000 är förmågan att reflektera och sätta in i ett sammanhang som är det 

viktiga.   

Sammanfattning

Kursplanen för svenska har gått från att tala om vilken litteratur eleverna skall läsa i varje 

årskurs till att beskriva vilka förmågor eleverna skall utveckla genom läsningen. I 62 och 69 

talas det om att eleverna skall höja sin smak vad gäller litteratur, genom barn- och 

ungdomslitteratur skall eleverna styras mot den goda litteraturen. I 80 rekommenderas att 

eleverna läser massmarknadslitteratur och kritiskt granskar och värderar den och på så sätt lär 

sig att genomskåda den, därigenom kommer de självmant att välja god litteratur i framtiden. 

Den kritiska läsningen har tonats ner i 88, kanske till följd av att momentet studier av 

massmedier har försvunnit. I de mål- och resultatstyrda kursplanerna framhålls det istället att 

eleverna genom att ta del av god litteratur och kultur skall utveckla egenskaper som empati 

och skapa goda förebilder. Därigenom menar vi att det är möjligt att i alla kursplaner se en 

antydan om en kanon. I de tidiga kursplanerna är det tydligt att eleverna skall ledas mot den 

högre svenska litteraturen, i de senare kursplanerna däremot, i synnerhet 2000, menar vi att 

begreppet har vidgats, kanon handlar då mer om litteratur och kultur från hela världen som 

tillsammans förmedlar demokratiska värderingar.   
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4.4  Går det att skönja det vidgade textbegreppet i kursplanerna?
Det vidgade textbegreppet träder in i kursplanen 62 först i högstadiet. I årskurs sju till nio 

ingår under Läsa ”studium av film- och TV-program” (s 134, 136, 137). Visserligen skrivs att 

eleverna i årskurs ett skall tolka bilder i bilderböcker samt att eleverna genom hela 

grundskolan skall medverka i olika former av dramatisk verksamhet, dock i syfte att ”få 

eleverna att förstå nödvändigheten av god artikulation och uttrycksfull betoning” (s 143). 

Arbetet med bilder syftar i första hand till att träna ögat och handens rörelser. Vi menar att 

sammanhanget för det och den dramatiska verksamheten här inte ingår i vår definition av det 

vidgade textbegreppet.   

     I Lgr 69 är det vidgade textbegreppet lite synligare än i 62. I kommentaravsnittet lyfts 

vikten av professionell teater fram och att alla elever bör få uppleva den. Eleverna skall också 

kunna hämta och tolka information från olika typer av källor, vilket vi menar inbegriper t.ex. 

TV, radio och film, medierna skall hjälpa eleverna ”att vidga elevernas förmåga att uppleva 

och förstå och kritiskt bedöma vad de tar del av” (s 134). Redan i lågstadiet kommer arbete 

med TV, stillbilder och film in under Läsa, både med syfte att ge kunskap och upplevelse. Till 

skolans uppgifter hör också att skapa en öppen inställning till samhällets kulturliv, varav bl.a. 

teater, film, museer och radio anges vara en del. Kursplanen menar också att elevernas egna 

dramatiska verksamhet inte enbart syftar till att träna tal och artikulation, den är också viktig 

för att den ger eleverna möjlighet att uttrycka sig i ”färg, form och rörelse” (s 132).

     Inslag av det vidgade textbegreppet har ökat ytterligare i 80, dels genom att Studier av 

massmedier kommit in som ett nytt huvudmoment, men framförallt genom beskrivningen av 

den dramatiska verksamheten i Tala och lyssna. Eleverna skall ”ta del av teaterföreställningar, 

direkt eller via TV och radio, och uppmuntras till dramalek, rollspel och teater under 

skoldagen” (s 135). Elevernas egna dramatiserande framhålls som mycket viktigt, syftet har 

breddats från 62 och 69, genom rollspel m.m. skall de bl.a. få möjlighet att leva sig in i olika 

sätt att handla och agera samt förmedla idéer och tankar. Vi menar att den dramatiska 

verksamheten här ligger nära syftet med att läsa litteratur, vilket gör att den närmar sig vår 

förståelse av det vidgade textbegreppet. TV och film har flyttats från Läsa till Studier av 

massmedier där det ofta står i anslutning till formuleringar om kritisk granskning.   

     Utrymmet för TV och film har minskat i 88, de finns med i en av talsituationerna och skall 

bl.a. leda till diskussioner om värderingar och budskap där eleverna får jämföra med egna 

kunskaper och erfarenheter. Den dramatiska verksamheten har däremot fått en mer 

framträdande roll. Om vi i 80 kunde se en antydan om sambandet mellan dramatiken och 
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litteraturen så skrivs det sambandet tydligt ut i 88. I den dramatiska verksamheten kan 

eleverna hitta inspiration i och få hjälp av skönlitteraturen när det gäller att leva sig in i olika 

roller och förmedla erfarenheter, liksom drama och arbete med bilder kan bidra till att 

fördjupa förståelsen av skönlitterära texter. Genom hela grundskolan skall eleverna också få 

ta del av teaterföreställningar.       

     Det vidgade textbegreppet är inte alls lika framträdande i 94 som i tidigare kursplan. 

Kursplanen använder uttrycken ”andra medier” (till skillnad från tidningar och reklam) (s 1) 

och ”olika medier” (s 2) i vilka vi anser att det går att läsa in t.ex. TV, radio och film. Teater 

och dramatisk verksamhet tas inte heller upp i samma utsträckning som i 88. De finns med 

som inslag under Litteratur: genom att bl.a. ta del av pjäser och arbeta med dramatisering i 

anslutning till litteraturläsning får eleverna hjälp med ”att få svar på de stora livsfrågorna” (s 

3). Kursplanen skriver också att eleverna skall gestalta och improvisera vilket vi menar kan 

tolkas som dramatisk verksamhet, men det framkommer inte tydligt i kursplanen. 

     Det vidgade textbegreppet är mycket tydligt i hela kursplanen från 2000. I Ämnets  

karaktär och uppbyggnad skrivs begreppet ut och förklaras: ”Ett vidgat textbegrepp innefattar 

förutom skrivna och talade texter även bilder” (s 2). Vidare förklaras det att arbete med texter 

inte enbart behöver ske genom läsning utan ”även genom avlyssning, drama, rollspel, film, 

video och bildstudium” (s 2). Därigenom menar vi att elevernas egna dramatiska 

framställning åter lyfts fram. Kursplanen skriver vidare att ett av ämnets syften är att ge 

eleverna upplevelser genom både skönlitteratur, film och teater samt ”utbyta erfarenheter 

kring dessa” (s 1). Det vidgade textbegreppet uttrycks ofta i kursplanen genom frasen 

skönlitteratur, film och teater, vilken kursplanen menar ”bär en del av kulturarvet”, genom 

elevernas ”kulturella skapande” (s 1) formar de sin identitet, därigenom, menar vi, har 

kursplanen genom det vidgade textbegreppet knutit samman begreppen kultur och identitet. 

Vi förstår kursplanen så att det vidgade textbegreppet (i form av skönlitteratur, film och 

teater) gestaltar människans kulturarv (med ett antropologiskt perspektiv) och genom att både 

ingå i och ta del av kulturarvet formar eleverna sin identitet. I Ämnets syfte och roll tar 

kursplanen upp att tekniken har utvecklats vad gäller information och kommunikation, i 

anslutning till det talar de om vikten av att kunna hantera och värdera texter. Liksom i 94 

skrivs inte TV och radio ut i kursplanen, men i Bedömningens inriktning talas det om ”andra 

medier” (än skönlitteratur och andra texter) (s 4), vilket vi tolkar som att det inkluderar bl.a. 

TV, radio och Internet.
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Sammanfattning

Det vidgade textbegreppets utveckling i kursplanerna har gått från att endast finnas med som 

inslag i undervisningen på högstadiet i 62 till att genomsyra hela kursplanen 2000, med en 

liten tillbaka gång 94. Förändringen av förståelsen av kultur har påverkat hur vi uppfattar t.ex. 

teater, film och TV. I senare kursplaner, kanske i och med Internets intåg, lägger kursplanen 

åter stor vikt vid elevernas förmåga att värdera och kritiskt granska texter och information.
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5  Diskussion
I läsningen av kursplanerna har vi utgått från att skönlitteratur/litteratur är ett tema i texterna 

och fokuserat på hur det gestaltas genom att ställa vissa frågor till kursplanerna. Granskningen 

har resulterat i att vi har identifierat andra teman som är nära knutna till skönlitteratur, ämnets  

helhet, samtal och reflektion, kulturbegreppet och högt & lågt. I diskussionen resonerar vi 

utifrån dessa teman och ämnar genom dem knyta an undersökningen till arbetets syfte och 

forskningsfrågor. Eftersom vi också är intresserade av hur undervisningen inom svenskämnet 

skulle kunna se ut med ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv för vi i diskussionen också ett 

resonemang under svenska ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv där vi funderar över 

vilken inverkan ett erfarenhetspedagogiskt arbetssätt skulle kunna ha på svenskämnets 

innehåll. Avslutningsvis tar vi också upp några inriktningar för vidare forskning. 

5.1 Ämnets helhet
Ett av de teman vi anser träder fram i undersökningen är huruvida svenskämnet beskrivs som 

en helhet eller ej. Trots att kursplanerna 62 och 69 talar om ämnet som en enhet och skriver 

att det inte går att dela upp det i separata färdigheter är det just så de framställer ämnet, 

framförallt genom att beskriva de olika huvudmomenten som fristående från varandra och 

uppdelade efter träning på olika moment. Vi ser en koppling mellan hur enhetligt ämnet 

beskrivs och hur stort utrymme skönlitteraturen får i kursplanen: ju större utrymme 

skönlitteraturen får i kursplanen desto tydligare framställs ämnet svenska som en helhet. Vi 

menar också att denna helhet har betydelse för innehållet i undervisningen. I takt med att 

skönlitteraturens utrymme ökar i kursplanen, så minskar också beskrivningen av vilken 

litteratur som skall läsas, istället beskrivs de förmågor eleverna skall utveckla genom 

läsningen. Därmed menar vi att syftet med läsningen (av skönlitteratur) framstår som mer 

betydande ju större utrymme skönlitteraturen får. På så sätt har helheten och skönlitteraturens 

utrymme också betydelse för ämnets innehåll. Med ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv är 

både helheten och innehållet viktigt: genom att undervisningen binds samman av ett innehåll 

som ligger elevernas vardag nära ges de möjlighet att relatera det till sina egna erfarenheter. I 

mötet mellan eleverna och litteraturen bildas nya erfarenheter och ny kunskap. På så sätt 

menar vi att de ämnen som skönlitteraturen aktualiserar kan fungera som stoff i en 

erfarenhetspedagogisk undervisning. 
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5.2 Samtal och reflektion
Genom granskningen av kursplanen har vi också kunnat relatera skönlitteraturens ökade 

utrymme till samtal och reflektion. Ju centralare plats skönlitteraturen verkar ha, ju mer talas 

det om samtal och reflektion och elevernas erfarenheter i kursplanen. I takt med att temat 

samtal och reflektion tydliggörs i kursplanen så upplever vi att syftet med läsning av 

skönlitteratur fördjupas. I det sammanhanget har innehållet i skönlitteraturen en betydande 

roll, det är viktigt att innehållet är meningsfullt för eleverna, det ligger till grund för att 

eleverna skall kunna relatera egna erfarenheter till det de läser. Samtal och reflektion är 

viktiga delar av erfarenhetspedagogiken. Genom att tala om (eller skriva ned) tankarna 

litteraturen ger får eleverna möjlighet att reflektera över dem och relatera dem till sina 

erfarenheter. Genom ytterligare samtal kommer andras tankar och reflektioner fram och på så 

sätt får eleverna möjlighet att göra nya erfarenheter genom att samtala om och reflektera över 

de ämnen som litteraturen tar upp. Reflektion och analys i anslutning till läsning av 

skönlitteratur gör att läsningen inte bara består av avkoppling och upplevelse utan även av en 

aktiv del, genom påkoppling ges läsningen ytterligare en dimension. Inom 

erfarenhetspedagogiken är påkopplingen självklar och det här temat blir tydligt först i 

kursplanen 80 där erfarenhetspedagogiken medvetet skrivs in. Där menar man att 

skönlitteraturen också kan fungera som en källa till kunskap, inte enbart för att förmedla en 

fantasiupplevelse. 

5.3 Kultur och högt och lågt
Forskning visar på en förskjutning vad gäller förståelsen av begreppet kultur. Vi tycker oss se 

denna förskjutning i kursplanerna. Förenklat kan man beskriva det så att från att enbart 

referera till den goda kulturen, d.v.s. litteratur med en viss ställning och kvalitet har begreppet 

även kommit att betyda den verklighet som vi lever i, som har formats av våra olika arv och 

traditioner. Begreppet kan med Lars Gustaf Anderssons ord sägas ha fått en antropologisk 

betydelse. I de tidiga kursplanerna uppfattar vi att kultur består av just den goda Litteraturen. 

Trots att man i kursplanen menar att elevernas verklighet är viktig när det gäller 

skönlitteraturens innehåll är det ingenting som tas på allvar och problematiseras. Deras 

erfarenheter beträffande innehållet i litteraturen verkar främst ha betydelse för att upprätthålla 

intresset för färdighetsträningen, litteratur har som syfte att förmedla ett kulturarv (som 

eleverna inte nödvändigtvis känner igen sig i). I den senaste kursplanen uppfattar vi 

kulturbegreppet ur två olika perspektiv, ett snävt perspektiv som likställer kultur med en 
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kanon, både vad gäller litteratur, film och teater. Med ett vidare perspektiv menas den 

kulturen som eleverna har med sig, d.v.s. deras erfarenheter, värderingar och vardag, 

därigenom utgör också skolan en del av kulturen. Med det senare perspektivet vi vill länka det 

vidgade textbegreppet till kultur och kulturarv, då menar vi att det vidgade textbegreppet även 

kan inkludera video- och TV-spel, Internet, chatt och sms, vilka alla är en del av dagens 

ungdomars kultur och på sätt också en del av deras erfarenheter och kanaler för inhämtande 

av information och kunskap. Genom att göra den kopplingen vill vi knyta (den vidgade 

förståelsen av) kulturarvet och det vidgade textbegreppet till erfarenhetspedagogiken. 

     En annan iakttagelse i anslutning till detta resonemang är att hela kursplanen 80 verkar 

präglas av en kritisk blick vad gäller litteratur och det vidgade textbegreppet. Samtidigt som 

den poängterar att undervisningen måste ta till vara på elevernas egna erfarenheter så ger den 

intryck av att skolan känner att den måste värja sig mot och skydda eleverna från 

populärkulturen. För att skolan inte skall tappa kontrollen över populärlitteraturen tillåts den i 

undervisningen. Men det ingår i skolan uppdrag att genom vaccinationsmetoden (se vidare 

avsnitt 1.4.4.2 och Persson 2000), lära eleverna att genomskåda och välja bort den till fördel 

för den högre litteraturen och kulturen. 

5.4 Svenska ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv
Vi uppfattar att en erfarenhetspedagogisk ambition egentligen har funnits med i alla 

kursplaner men, den blir inte förverkligad förrän i kursplanen för 1980 som också skrevs med 

särskild betoning på erfarenheterna eleverna har med sig till skolan. Teleman tar upp 

problemet med vad svenskämnet utgörs av och menar att svenskan inte har något eget 

innehåll. Vi instämmer i hans resonemang och menar att i och med att färdighetsträningen 

trängts ut ur kursplanen till fördel för skönlitteraturen, som tillsammans med språket sätts i 

centrum för undervisningen, har svenskans innehåll gått från att vara konkret till att bli 

abstrakt. Genom att ta elevernas erfarenheter på allvar och välkomna deras kultur i 

undervisningen menar vi att innehållet åter kan konkretiseras. Vi tror dock att många lärare är 

osäkra på hur de kan synliggöra elevernas erfarenheter genom de ämnen som finns i 

skönlitteraturen, och samtidigt undvika att elevernas erfarenheter trivialiseras av litteraturen. 

Vi tror också att det finns en oro för vilken betydelse en sådan undervisning får för elevernas 

språkutveckling. En oro vi kan se i kursplanen 88 – som skrevs om i syfte att stärka 

skönlitteraturens ställning. Man skriver att undervisningen skall utgå från skönlitteraturen och 

att stor vikt skall läggas vid elevernas erfarenheter. Oron tar sig uttryck i  kursplanens sätt att 
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beskriva ämnet, som påminner om 60-talets momentträning. Efter kritiken man fick mot 

erfarenhetspedagogiken i 80, verkar det som om man ville gestalta ämnet som mer konkret, 

därför ger kursplanen 88 också intryck av att värdesätta färdighetsträning. Vi menar dock att 

detta är lite av en falsk fasad, eftersom de momentliknande uppräkningarna av t.ex. 

lässituationer innehåller föga övning av färdigheter och mer handlar om eftertanke och samtal 

i anslutning till läsningen. Enligt vår mening kan en undervisning som låter ämnets innehåll 

utgå från elevernas erfarenheter och som genom skönlitteraturen låter dessa erfarenheter 

problematiseras, tvinga eleverna att ta en aktiv del i kunskapandet. I vår undersökning har vi 

också uppmärksammat tendenser till en utveckling från en undervisning där läsning av 

skönlitteratur är frånkopplad resten av undervisningen och enbart innebär avkoppling, mot en 

undervisning som genom att betona elevernas förmåga till eftertanke och reflektion på allvar 

tar in deras erfarenheter och räknar med ett aktivt kunskapande i läsningen av litteratur. På så 

sätt kan eleverna skapa nya kunskaper. Denna utveckling menar vi har att göra med att ämnets 

helhet förstärks i och med att skönlitteraturen ges en mer central roll i undervisningen. Genom 

att läraren också tar upp elevernas egna texter i undervisningen och ser sig själv som en läsare 

bland andra, får lärarens tolkning av en text samma värde som elevernas samtidigt som deras 

erfarenheter blir en del av undervisningen.

     Mot bakgrund av Perssons vaccinationsmetod, blir essensen i det här sammanhanget 

huruvida alla erfarenheter är lika mycket värda i undervisningen. Eller är det så att vissa delar 

av kulturen, och därmed vissa av elevernas erfarenheter, är mer värda än andra? 

Problematiseras alla erfarenheter på allvar eller är det så att elevernas intressen får styra vissa 

litteraturval enbart i syfte att de skall bibehålla studiemotivationen? Vi menar att den mest 

intressanta frågan således rör problematiken vad gäller skolans ambition att låta eleverna ta en 

aktiv del i kunskapandet och utifrån sina erfarenheter tillsammans utveckla nya erfarenheter, 

och hur detta visar sig i den faktiska undervisningen.  

5.5  Metodreflektion
Med hjälp av uppsatsen och dess syfte försöker vi bl.a. fördjupa vår förståelse av hur 

grundskolan uppfattar och beskriver litteraturundervisningen och användandet av 

skönlitteratur inom svenskämnet. Ett naturligt tillvägagångssätt, då vi är intresserade av 

utformningen av undervisningen kunde exempelvis ha varit att genom intervjuer undersöka 

hur lärare förhåller sig till skönlitteratur och litteraturundervisning. Med en sådan studie hade 

vi fått en inblick i hur lärare kan tolka kursplanens mål, den hade dock inneburit att vi gått 
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miste om den historiska aspekten vi delvis är ute efter. Då styrdokumenten utgör ramar för 

den faktiska undervisningen anser vi att en granskning av svenskämnets kursplaner ändå ger 

en bra bild av hur skönlitteraturen framställs. Eftersom vi också är intresserade av hur 

skönlitteraturens plats och syfte i undervisningen har förändrats över tid, menar vi att en 

jämförande textanalys av ämnets kursplaner innebär ett intressantare utfall än vad materialet 

från en intervjustudie kunnat ge. Genom frågorna vi ställt till texterna vid granskningen har vi 

uppmärksammat kopplingar mellan t.ex. skönlitteraturens utrymme, ämnets helhet och arbete 

med samtal och reflektion – vi upplever därför att metoden textanalys har fyllt sitt syfte, samt 

att de frågor vi använt som verktyg vid analysarbetet har varit relevanta för uppsatsens 

frågeställning.

     En nyttig erfarenhet vi fått genom arbetet med uppsatsen är att vi tvingats reflektera över 

våra egna uppfattningar och ställningstaganden. Detta har visat sig främst när det gäller 

begreppen litteratur, kultur och det vidgade textbegreppet, vilket vi tangerat i 

begreppsresonemanget i avsnitt 2.3. Genom att verbalisera vår egen tolkning av begreppens 

innebörd har vi insett hur svåra de är att definiera. Beroende på vilken betydelse man lägger i 

begreppen kommer tolkningen av kursplanen därför att resultera i en variation vad gäller 

undervisningens innehåll. 

5.6  Vidare forskning
Mycket av det vi urskilt i vår analys av kursplanerna känner vi igen från forskning som gäller 

svenskämnet i allmänhet och kurs- och läroplaner i synnerhet. En aspekt som vi dock inte 

uppmärksammat som framträdande i tidigare forskning är kopplingen mellan litteraturens 

utrymme, vilken litteratur som skall läsas och svenskämnets helhet. Vi tycker att det skulle 

vara spännande att ytterligare utforska detta samband.

     Något annat som fångat vårt intresse i arbetet med uppsatsen är begreppen litteratur och 

kultur. I samband med att vi läst om olika tolkningar och innebörder av dessa begrepp har vi 

insett hur svårtolkade de är. Därför skulle ytterligare undersökningar om begreppens olika 

betydelser vara av stort intresse.

    Andra tankar i anknytning till uppsatsarbetet är kopplade till förväntningar på en 

kommande kursplan. Särskilt intressant blir att se hur kulturbegreppet och det vidgade 

textbegreppet framställs i samband med de senaste årens tekniska utveckling.  
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