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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how the subject Swedish is being constructed in 
syllabuses for the subject. The study includes the syllabuses for the subject Swedish from the 
Swedish curriculums Lgr 11 and Lpo 94. These are investigated in order to show what 
conceptions of the subject, i.e. the purpose, content and work models of the subject you can spot 
in these, and in what direction the perception of knowledge has changed. For the analysis 
Faircloughs critical discourse analysis and three dimensional model is being used. The analysis 
emanates in the first and second dimension from a scheme of analysis created from the 
conceptions of the subject Swedish. In the third dimension the result is discussed in relation to 
Englund’s conceptions of education. The result shows that the subject, as it is expresses in Lpo 
94, foremost can be classified as the conception Swedish as experience-pedagogical subject 
(erfarenhetspedagogiskt ämne), with interdiscoursive connections to the conception Swedish as 
a experience-pedagogical democracy-subject (erfarenhetspedagogiskt demokratiämne). The 
subject Swedish as it is expressed in Lgr 11 can be classified as a literary history refinement 
subject (litteraturhistoriskt bildningsämnde) with interdiscoursive connections to the 
experience-pedagogical subject and the conception Swedish as a proficiency subject. The 
classification of Lgr 11 is not without troubles, while the central content of the subject formost 
is focused on proficiency, rather than refinement. Lpo 94 can further be connected to a 
democratical conception of education (demokratisk utbildningskonception), while Lgr 11 shows 
expressions of a scientifically rational conception of education (vetenskapligt rationell 
utbildningskonception). The subject Swedish is viewed as significant in relation to pupils 
identity development and to their comprehension about the surrounding world. Therefor it is of 
general interest to investigate the conceptions of the subject that are being transmitted throught 
the syllabuses. This is also an argument for the relevance of this study within the research of 
didactical and curriculum theory. 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning  
”Sverige måste lämna flumskolan bakom sig genom ett ökat fokus på kunskapsresultat”. 
Uttalandet tillskrivas utbildningsminister Jan Björklund i en artikel i Svenska dagbladet 
(”Skriftliga omdömen i höst” 2008). Detta var i februari 2008, när skriftliga omdömen blev 
obligatoriska från årskurs ett. I oktober 2010 fattades ett beslut om en ny läroplan för svensk 
grundskola. Rubriken till utbildningsdepartementets pressmeddelande om den nya läroplanen, 
Lgr11, lyder ”Nya läroplanen sätter tydliga mål för lärare och elever” 
(Utbildningsdepartementet 2010.). 
 
Både Björklunds citat och rubriken till utbildningsdepartementets pressmeddelande säger 
någonting om regeringens syn på skolan i dagsläget samt de förändringar man vill åstadkomma 
genom formulerandet av en ny läroplan. Lpo 94 framställs som ett otydligt dokument, utan 
tydliga mål, medan Lgr11 framställs som ett dokument där tydlighet är ledordet. Detta kan 
förstås som att man genom olika sätt att tala om skolan samt läroplaner skapar olika diskurser 
om skolan, som i sin tur kommer påverka innehållet i den nya läroplanen (jfr Fairclough, 2005).  
 
Debatten kring skolan har på den politiska nivån i stor utsträckning handlat om betyg, och att vi 
måste kunna mäta kunskaper1. Men i och med formulerandet av en ny läroplan för grundskolan 
torde även frågor väckas kring vad Sveriges befolkning skall lära sig och varför.  
 
Ulf P Lundgren (1989, s. 16) skriver i Att organisera omvärlden att ”[l]äroplanteorins första 
fråga är: Hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan lära ut det? Varje svar på denna senare 
fråga hänger ihop med hur vi uppfattar både vad vi kan veta och vad som är värt att veta”. 
Vidare menar Lundgren (Ibid.) att man inom olika skolor av läroplansteori kommer finna olika 
svar för dessa frågor. Läroplaner är politiskt laddade dokument, vilket gör att jag vill lägga till 
frågan varför. Det vill säga, vad vi lär oss för. 
 
Målet med utbildningen i svensk skola har sett olika ut genom historien (bl.a. Lundgren 1989, 
Englund 2005). Englund (2005) menar att olika sätt att organisera skolan kan förstås ur ett 
maktperspektiv, där skolan exempelvis segmenterar klassklyftor genom hur läroplaner är 
formulerade. I formuleringen av skolans läroplan ligger alltså makt att forma samhället. En 
läroplan formuleras för att åstadkomma någon form av förändring av och i skolan, och det är då 
av intresse att undersöka vilka dessa förändringar är, samt vad de får för konsekvenser för dels 
skolan, dels samhället. De förändringar som görs genomsyrar inte bara skolan på ett visionärt 
plan, utan även de ämnen som det undervisas i; vad, hur och varför.  
 
Norman Fairclough (1995), en av den kritiska diskursanalysens främste företrädare, menar att 
verkligheten konstrueras genom språket och att sociala förhållanden kan analyseras genom 

                                                        
1 Se Åkerman, M. (2010).”http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/betygen-heta-i-

skoldebatt_5265161.svd 
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lingvistisk analys av text. Detta för att synliggöra hur olika diskurser kommer till uttryck. I 
föreliggande studie kommer därför ett kritiskt diskursanalystiskt perspektiv tillämpas i analysen 
av hur svenskämnet konstrueras i kursplanerna i Lpo 94 samt Lgr 11. Det här ger en möjlighet 
att granska läroplaner som politiska dokument för att se vilka underliggande värderingar och 
vilken kunskapssyn som kommer till uttryck i dessa. 
 
Fokus för min undersökning är svenskämnet. Kerstin Bergöö (2005, s. 38) skriver i Vilket 
svenskämne? att ”[g]rovt sammanfattat kan man tala om att forskningen identifierat 
svenskämnets rötter men har problem med dess nuvarande identitet”. Därför förefaller det 
relevant att undersöka just svenskämnets identitet som den konstrueras i läroplanerna. 
 
Undersökningen kan tänkas vara intressant för lärare, eftersom dessa dokument påverkar – till 
och med formulerar – deras arbete. Studien kan också motiveras genom kursplanerna själva, 
eftersom det i dessa argumenteras för språkets vikt för den personliga utvecklingen. Detta borde 
också betyda att en undersökning av vilket svenskämne som förmedlas i skolan är motiverad. 
Undersökningen kan tänkas vara av vetenskapligt intresse, eftersom GY11 är ett helt nytt 
dokument, och en jämförande undersökning av svenskämnets kursplaner torde rimligtvis inte 
vara genomförd än. Slutligen är den här undersökningen av intresse för allmänheten, eftersom 
den i förlängningen undersöker politiska mål för att, genom skolan, forma samhället. 

Svenskämnets historia 
För att kunna sätta in det svenskämne som konstrueras i de två senaste kursplanerna i en 
historisk kontext kommer jag under den här rubriken att göra en kortare sammanfattning av 
svenskämnets historia.  
 
Roger Säljöö (2000, s. 29) skriver i Lärande i praktiken om artefakter, som han beskriver som 
de fysiska redskap som ingår i en kultur. Han menar att artefakter och intellektuella idéer 
utvecklas i sampel med varandra, samt att ”[s]åväl de intellektuella som de fysiska artefakterna 
är tecken på människans förmåga att samla erfarenheter och att använda dem för sina syften”. 
Man kan alltså se det som att man externaliserar kunskaper genom att föra över dem till 
artefakter. Vidare menar Säljöö (Ibid, s. 76) att artefakter hjälper oss att lösa problem på ett vis 
vi inte hade klarat av utan dem, och att detta är ett utmärkande drag i den sociokulturella 
utvecklingen. 
 
En läroplan kan förstås som en kulturell artefakt, som skapats utifrån den kunskap som samlats 
om läroplansskrivande, och som vidareutvecklar det som tidigare läroplaner uttryckt. Det är 
därför relevant att göra en koppling till vad tidigare läroplaner har uttryckt, samt hur 
svenskämnets historia sett ut, eftersom det ger oss en förståelse av den kulturella utvecklingen. 
 
Jan Thavenius (1991a) delar i ”Traditioner och förändringar” in svenskämnets historia i fyra 
perioder. Han menar att den första perioden, som startar med läroverkens 
modersmålsundervisning från början av 1800-talet, vilken endast berörde ett fåtal av Sveriges 
pojkar, var en formaliserad undervisning med fokus på rättskrivning, högläsning, grammatik 
och välskrivning. Litteraturläsning låg inte på schemat. Latinundervisning ansågs viktigt, och 
därvid gavs grammatikundervisning ett egenvärde, eftersom det ansågs formellt bildande. 
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Thavenius (1991b, s. 52f) menar att det är en förklaring till att grammatikundervisningen har 
kommit att behålla en stark ställning i svenskundervisningen.  
 
Skrivträningen gick ut på att studera klassiska antika författare och efterlikna deras sätt att 
skriva, men förespråkare för läsning av svensk litteratur började dyka upp. Läsningen av antika 
verk ansågs idealbildande. I läroverksstadgan år 1856 blev litteraturläsning och svenska språket 
officiellt modersmålsämnets innehåll, och den andra perioden inleds. 1878 fick folkskolan sin 
första normalplan, vilken bidrog till att svenskämnet blev enhetligare över landet, och att 
metodiska anvisningar gavs.  Den första flickskolan startade år 1864, och svenskämnet i den 
påminde om läroverkets, men med större inslag av litteraturläsning, sång och dramatisering. 
Yrkesundervisningen utvecklades under slutet av 1800-talet. Svenskundervisningens ställning 
var i yrkesundervisningen mycket svag. Här kan man alltså tala om fyra olika svenskämnen, för 
de fyra olika skolformerna inom det statliga utbildningsväsendet (yrkesskola, flickskola, 
folkskola samt läroverk). (Thavenius 1991a, s. 46f). 
 
Den tredje perioden inleds i början av 1900-talet, när svenskämnets ställning stärks. Fram till år 
1933 ökar ämnets timmar på schemat markant, och litteraturläsningen ges en större roll. År 
1919 kan betraktas som det år som den sexåriga folkskolan blir obligatorisk, och år 1928 
tillkom de kommunala flickskolorna, samtidigt som läroverken öppnas för flickor. Detta medför 
för svenskämnet att alla elever undervisas i ämnet (med undantag för vissa yrkesskoleelever). 
(Thavenius 1991a, s. 47). 
 
Efter andra världskriget inleds den fjärde perioden. Nioårig skolplikt införs 1950 och 
gymnasieskolan blir en sammanhållen skola år 1970, där även yrkesundervisningen räknades in. 
Grundskolan får sin första läroplan år 1965, och först nu kan man tala om ”ett” officiellt 
svenskämne, så som vi idag ser svenskämnet. (Thavenius 1991a, s. 48). 
 
Trots strävan efter ”ett” svenskämne kan undervisningen fortfarande se mycket olika ut i olika 
klassrum runt om i Sverige. Dagens svenskämne har från folkskoletraditionen ärvt drillen, och 
från läroverks- och flickskoletraditionen ”uppsatsskrivning, grammatik och litteraturhistoriskt 
orienterad läsning” (Bergöö 2005, s. 37f).   

Kunskapsområde  
Undersökningsområdet för studien är hur svenskämnet konstrueras diskursivt i kursplaner för 
svenska i Lpo 94 och Lgr 11. Detta vill jag undersöka genom att göra en kritisk diskursanalys 
efter Faircloughs tredimensionella analysmodell.  
 
Två framträdande läroplansteoretiker i Sverige är Ulf P Lundgren (1989) och Tomas Englund 
(2005). Den senare bygger vidare på Lundgrens forskning om läroplanskoder, och menar att ett 
lämpligare begrepp för realistisk läroplanskod är medborgerlig läroplanskod, och att man inom 
den kan skönja olika utbildningskonceptioner. Englunds utbildningskonceptioner kommer att 
redogöras för närmare under rubriken ”Utbildningskonceptioner”. 
 
Vad gäller forskning om svenskämnet är den forskning jag funnit främst kopplad till 
ämnesdidaktik, och inte direkt kopplad till styrdokument. Bland andra Knutas (2008), Bergöö 
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(2005), Molloy (2007), Lars Göran Malmgren (1996) och Gun Malmgren (1992) har skrivit om 
olika sätt att förstå svenskämnet utifrån hur (främst) lärare eller lärarstudenter uppfattar det. De 
ovanstående forskarna behandlar alla på ett eller annat sätt svenskämnets konceptioner, 
utvecklade av pedagogiska gruppen i Lund (Bergöö 2005, s. 41), samt Molloy (2007). 
Svenskämnets konceptioner kan förstås som olika sätt att förstå svenskämnet, och används som 
analytiska konstruktioner för att kunna hitta mönster i hur ämnets syfte, innehåll och 
arbetsformer kommer till uttryck (Bergöö 2005, s. 41). Svenskämnets konceptioner kommer att 
förklaras närmare under rubriken ”Svenskämnets konceptioner”. 
 
Gun Malmgren (1991) har även skrivit en artikel om hur svenskämnet konstrueras i 
kursplanerna från 1965-1980, samt hur dessa debatterades då de kom.  
 
Min analys kommer att riktas in på hur kursplanerna i svenska (Lpo 94 samt Lgr 112) förhåller 
sig till de redan etablerade diskurserna om svenskämnets konstruktioner. Kursplanerna kommer 
vidare att diskuteras i förhållande till Englunds utbildningskonceptioner, samt i förhållande till 
svenskämnets historiska utveckling.  

Syfte och problem  

Syfte  

Syftet med denna studie är att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur ämnet svenska 
konstrueras i kursplaner i svenska. I studien ingår kursplaner för svenskämnet i Lgr 11 och Lpo 
94 för att se vilka ämneskonceptioner, det vill säga ämnets syfte, innehåll och arbetsformer, man 
kan skönja i dessa och om, och i så fall hur, kunskapssynen har förändrats.  

Forskningsfrågor  

 
1. Vilken syn på kunskap och lärande, det vill säga ämneskonceptioner, kommer till 

uttryck i kursplanerna i svenska i Lpo 94 och Lgr 11? 
2. Vilka förändringar av syn och kunskap kommer till uttryck i Lgr 11 i förhållande till 

Lpo 94? 
3. Hur kan kursplanerna förstås i förhållande till Englunds utbildningskonceptioner?  

                                                        
2 Lgr 11 har fått en ny struktur jämfört med Lpo 94. Nytt för Lgr 11 är att kursplanerna ingår i 
läroplanen, vilket de alltså inte gör i Lpo 94. Trots detta formulerar kursplan och läroplan i Lpo 
94 tillsammans skolans innehåll, och kan på så vis ses som dokument som ”hör ihop” Jag 
kommer således att referera till kursplanen som om de är ”ett” dokument även vad gäller Lpo 
94.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  
Jag kommer i det här kapitlet redogöra för tidigare forskning, samt teoretiskt perspektiv. 

Tidigare forskning 
Jag har sökt litteratur i Stockholms universitets databas substansen, Kungliga Bibliotekets 
databas Regina, Libris, Google Scholar, Skolporten och ERIC. De sökord jag använt mig av är: 
läroplansteori (curriculum theory), läroplan (curriculum), läroplanskod, ämnesdidaktik (subject 
didactics), svenska, ämneskonception, ämneskonstruktion, diskursanalys, samt kritisk 
diskursanalys. 
 
Vad gäller svenskämnet och dess konceptioner har den mesta forskning jag hittat främst rört 
ämnets varande i klassrumssituationen – elevers och lärares uppfattningar om svenskämnet, 
medan forskningen som läroplansteori och utbildningskonceptioner närmare berör 
formuleringsarenan (makronivån), det vill säga styrdokument och dess syften. Jag kommer 
nedan att gå igenom relevant forskning både vad gäller läroplansteori och ämnesdidaktik. Jag 
menar att den ämnesdidaktiska forskningen är användbar för mig även om den främst handlar 
om transformerings- eller realiseringsarenan, eftersom jag genom den forskningen får syn på 
relevanta begrepp för förståelsen av svenskämnet. 
 
Eftersom min undersökning rör ett nytt styrdokument så har jag inte hittat någon forskning som 
rör just min frågeställning. Jag har därför sammanfattat läroplansteoretisk-, samt 
ämnesdidaktisk forskning som kan kopplas till min frågeställning för att skapa en grund för 
analysen.  
 
Begrepp ur den ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska forskningen kommer att fungera som 
analysverktyg på olika nivåer i den kritiska diskursanalysen. Detta kommer att redogöras 
närmare för i metodkapitlet. 

Läroplansteoretisk forskning 

Andreas Nordin (2010) har i artikeln ”Från bildning till kvalitet? Om diskursiva förskjutningar i 
läroplansarbete” gjort en diskursanalys av läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94) samt ”utredningen om mål och uppföljning i grundskolans” betänkande Tydliga 
mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28). Dessa betänkanden låg till grund för 
läroplanerna Lpo 94 samt Lgr 11. Nordin argumenterar i artikeln för att Tydliga mål och 
kunskapskrav i grundskolan ger uttryck för en starkare central styrning av skolan; en starkare 
statlig kontroll. Han finner också att betänkandet förespråkar tydligare kunskapskrav, vilket han 
argumenterar för urholkar ett tidigare rådande bildningsideal, samt ”bidrar till ökad dränering av 
läraryrkets legitimitet” (Nordin 2010, s. 1). Min studie angränsar till Nordins i och med att han 
gör en diskursanalys av de betänkanden som låg till grund för de dokument som jag avser att 
analysera (delar av). 
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I Jan Morawskis (2010) avhandling Mellan frihet och kontroll undersöks, genom en 
diskursanalytisk ansats, spänningen mellan frihet och kontroll i läroplaner. Med frihet menar 
han att det finns ett utrymme i dokumenten för tolkning och dialog, medan kontrollen skulle 
bestå i en mer instruerade och tydlig läroplan.  Han menar att ”Avhandlingens kunskapsobjekt 
är således läroplaner som styrinstrument och hur läroplanernas författare har förhållit sig till 
frågan om hur mycket av frihet och kontroll adressaten bör tillerkännas eller underkastas.” (Ibid, 
s. 11) Morawski (Ibid, s. 225) menar att olika typer av läroplaner konstrueras beroende på vilka 
didaktiska frågor som lyfts fram, och vem som tillerkänns makten att besvara dessa frågor – 
lärare eller läroplansförfattare. Utifrån detta urskiljer Morawski (Ibid, s. 92ff) tre typer av 
läroplaner: den innehållsbaserade, den resultatbaserade samt den processbaserade. Vidare 
använder Morawski dessa läroplanskoder för att undersöka hur läroplanerna utvecklats genom 
historien, fram till 2008. Resultaten visar att ingen läroplanskonstruktion varit helt 
dominerande, och att olika alternativ för lärarens roll och har debatterats.  
 
Morawski menar att två diskurser går att urskilja i de två offentliga utredningar om skolan, som 
presenterades mellan 1994 och 2007 (SOU 1997:121, SOU 2007:28). Han menar att i den 
tidigare utredningen förespråkas lärarens professionalisering, lärarens frihet att styra över 
innehållet, samt decentralisering av skolan, medan det i den senare utredningen snarare är 
nationell samordning, mätbara kunskaper, och lärarens ansvar över att alla elever når de 
uppsatta målen som förespråkas. (2010, s. 211).  
 
Min undersökning angränsar till Morawskis avhandling i och med att han dels studerar hur 
läroplaner utvecklats, dels analyserar de diskurser som går att finna i de offentliga utredningar 
som presenterats sedan införandet av Lpo 94.  

Ämnesdidaktisk forskning 

Under den här rubriken avser jag att redogöra för ämnesdidaktisk forskning, och hur 
svenskämnets konceptioner behandlats inom den. De följande redovisade studierna angränsar 
alla till min, i och med att de på olika sätt avhandlat svenskämnets konceptioner. 
 
Edmund Knutas (2008) har i sin avhandling Mellan retorik och praktik – En ämnesdidaktisk och 
läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter 
gymnasiereformen 1994 en ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk utgångspunkt. Studien syftar 
till att ”beskriva, analysera och förstå svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och 
samhället efter gymnasiereformen 1994” (2008, s. 33). Undersökningen har genomförts med en 
kvalitativ etnografisk metod, genom observationer av fyra lärares lektioner på en skola (Ibid, s. 
119), för att kunna ”beskriva, analysera och förstå de olika mål, innehåll och gestaltningar 
ämnet kommit att ges” (Ibid, s. 33). Knutas (Ibid, s. 240) kommer fram till att de fyra lärarna 
har olika uppfattningar om ämnet, och beskriver detta som att de speglar skolans skolkod i olika 
hög grad. Vidare klassificerar Knutas lärarnas uppfattningar om svenskämnet enligt fyra 
lärarkoder: intimitet-hierarki, vision-verklighet, tradition-förnyelse och individ-kollektiv (2008, 
kapitel sex). Trots lärarnas olika lärarkoder menar Knutas att lärarna har vaga kunskaper om 
ämnesdidaktiska frågor. Han kommer också fram till att de ger uttryck för en individualistisk 
syn på eleverna (jfr eleverna som kollektiv/del av samhället), och att deras undervisning lutar åt 
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att spegla samhället som konfliktfritt (jfr Englund (2005) – medborgerlig läroplanskod) samt att 
fostra eleverna till lydiga samhällsmedborgare i stället för aktivt kritiska (Ibid. s 308f). 
 
Knutas avhandling angränsar till mitt undersökningsområde, i det att han undersöker 
svenskämnets roll och funktion i samhället. Min studie kommer dock att behandla 
styrdokumenten, och inte lärares uppfattningar som Knutas studie gör. Knutas använder också 
en annan begreppsapparat för att analysera sitt resultat än vad jag kommer att göra. 
 
Gun Malmgrens (1992) avhandling Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur 
syftar till att undersöka lärares och elevers uppfattningar om svenskämnet och kulturella 
aktiviteter inom och utanför skolan. Malmgrens studie tar avstamp i avhandlingen Segregation 
och svensk skola (Arman & Jönsson 1983, citerad i Malmgren 1992), eftersom den visar att 
elevernas sociala bakgrund spelar stor roll för deras val inför gymnasieskolan (1992, s. 9). Man 
kan med andra ord tala om en social reproduktion. Malmgren (1992, s. 24) söker i sin 
avhandling förklara de dolda mekanismer som styr denna reproduktion.  
 
Malmgren (1992, s. 22) har genomfört en kvalitativ etnografisk studie, och intervjuat och 
observerat lärare och elever från fyra klasser, en verkstadsklass, en naturvetarklass, en 
konsumtionsklass, och en humanistklass (de två förra mansdominerade och de två senare 
kvinnodominerade). Urvalet baseras på den ovan nämnda avhandlingen Segregation och svensk 
skola (1992, s. 330). Resultatet visar att eleverna generellt sett har olika uppfattningar, om 
svenskämnet och kulturella aktiviteter utanför skolan, beroende på vilken social bakgrund de 
har. En annan slutsats som Malmgren (1992, s. 335) drar är att det finns genusaspekter i 
elevernas kulturtillägnande, där pojkarnas kulturtillägnande inte är lika homogent som 
flickornas. Vidare så finner Malmgren (1992, s. 316) att de fem lärarna ger uttryck för 
konceptionen svenska som litterärt bildningsämne, men skiljer sig åt i avseendet i hur mycket de 
förmedlar ett bestämt innehåll och hur mycket de anpassar undervisningen efter elevernas 
förutsättningar och personlighetsutvecklande.  
 
I sin avhandling sammanfattar Malmgren två tidigare undersökningar, varav den ena tecknar en 
bild av svenskämnets historia och utveckling, och den andra är en undersökning om 12 
gymnasielärares syn på ämnet. I den förra redogör Malmgren för ämnets – i kursplanerna 
formulerat - olika innehåll, beroende på om ämnet skulle undervisas på teoretiska eller praktiska 
linjer på gymnasiet (i till exempel Lgy65). Hon omnämner de två olika konceptionerna som ”ett 
högre svenskämne” och ”ett lägre svenskämne” (1992, s. 38f). I och med Supplement 80 fick 
både praktiska och teoretiska program för första gången en gemensam kursplan (1992, s. 39). 
Svenskämnets mål reduceras i Supplement 80 till ”Muntlig och skriftlig framställning”, 
”Språkets bruk och byggnad” och ”Litteraturstudium”. Hon menar att ”[r]esultatet blir en 
inriktning på tre block, två stoffinriktade och ett färdighetsinriktat” (1992, s. 40). 
 
Malmgrens studie angränsar till min, i och med att den undersöker uppfattningar om 
svenskämnet, och hur de kommer till uttryck på realiseringsarenan. Den angränsar också till min 
i och med att hon sammanfattar undersökningen om hur ämnet är formulerat i kursplaner. Min 
studie skiljer sig dock ifrån Malmgrens eftersom jag använder svenskämnets konceptioner för 
att analysera läroplanerna, vilket hon inte gör (dock använder hon dem för att klassificera 
lärarnas syn på svenskämnet i sin avhandling). 
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Kerstin Bergöös (2005) avhandling Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett 
lärarutbildningsperspektiv syftar till att undersöka hur lärarstudenters uppfattning om 
svenskämnet utvecklas under tiden de studerar. Syftet med undersökningen var ”att analysera 
och tolka de studerandes ämneskonstruktioner samt att institutionsanalytiskt granska 
utbildningen” (Bergöö 2005, s. 30f). Bergöö har genomfört en kvalitativ studie, av 
styrdokument för lärarutbildningen samt under insamlat material från elva lärarstudenter, i form 
av texter och intervjuer, under tre terminer. Bergöö menar att alla studenter ger uttryck för att 
deras erfarenhet av svenskundervisning från sin egen skolgång har varit en färdighetsträning av 
ämnet. Detta karakteriseras som ”ett gammalt svenskämne3” (Ibid, s. 250). Vad studietiden 
fortlider konstruerar studenterna ”ett nytt svenskämne”, som positioneras mot det gamla (Ibid.). 
Bergöö (Ibid, s. 251) menar att studenternas relation till ”det nya svenskämnet” är komplicerad, 
och att studenterna ger uttryck för att ämnet är ”svårfångat och låter sig lättare tala om än 
gestaltas i klassrumsarbete”. Studenterna ge uttryck för att en dikotomi mellan de två ämnena 
skapas, bland annat som det verksamhetsförlagda ”gamla” och det ”nya” som eleverna möter på 
lärarutbildningen (Ibid, s. 251f). Bergöö (2005, s. 262) menar att studenterna ger uttryck för ett 
personlighetsutvecklande ämne (Balls konception ”progressive English”), samt ett socialt, 
kritiskt ämne (Balls konception ”English as critical literacy”). Detta leder Bergöö (Ibid.) till att 
benämna ”det nya svenskämnet” som identitetsämne. 
 
Bergöös studie angränsar till min, eftersom hon behandlat svenskämnets konceptioner på 
realiseringsarenan.  

Teoretiska utgångspunkter och analytiska 
verktyg 

Ett diskursanalytiskt perspektiv 

Diskurs 

Begreppet diskurs kan ha olika betydelser inom olika vetenskapliga fält. Winther Jørgensen och 
Phillips (2009, s. 7) menar dock att man kan urskilja en gemensam nämnare, och det är att en 
diskurs kan förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”. Winther Jørgensen och Phillips (Ibid.) menar vidare att det inom olika sociala 
domäner finns olika diskurser, som följer strukturerade mönster av språkliga konventioner som 
konstituerar hur det är möjligt att uttrycka sig. 

Diskursanalys 

Diskursanalysen har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, vilket betyder att ett 
grundantagande är synen på ett samhälle inte i sig är givet, utan att det konstrueras av i det 
sociala samspelet mellan människorna som lever i det (Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 
9). Närmare bestämt kan man tala om att analysmetoderna präglas av en strukturalistisk och 

                                                        
3 Bergöö poängterar att ”det gamla svenskämnet” är gammalt i det avseendet att det är 

traditionellt, och inte att det är något som inte förekommer i skolan längre (2005:251). 
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poststrukturalistisk språkfilosofi, ”som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom 
språket” (Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 15). Exempel på olika skolor av diskursanalys 
är Laclau och Mouffes diskursteori, samt diskursiv psykologi. Inom ramen för den här 
undersökningen finns det dock inte utrymme att närmare gå in på dessa. 
 
Gemensamt för alla former av diskursanalys är att de vill analysera maktstrukturer; hur dessa 
konstrueras och reproduceras genom språket, samt genom att identifiera normativa mönster 
möjliggöra en väg för social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 8). 
 
Winther Jørgensen och Phillips (2009) refererar till Vivien Burr som har karaktäriserat en rad 
”nyckelpremisser” som förenar de socialkonstruktivistiska angreppssätten inom 
diskursanalysen. Dessa kan sammanfattas enligt följande: en kritisk inställning till förekomsten 
av objektiva sanningar; hur vi uppfattar omvärlden är beroende av den sociala och kulturella 
kontext vi befinner oss i; kunskap och vårt sätt att uppfatta omvärlden konstrueras genom 
sociala processer; denna socialt konstruerade världsbild och kunskap leder till olika 
handlingsmöjligheter (vilka i sin tur reproducerar den socialt konstruerade världsbilden och 
kunskapen). (Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 11f). 
  
En förutsättning för diskursanalysen är ”den språkliga vändningen”, som betecknar en förändrad 
syn på språket som skedde inom forskningsvärlden under 1900-talet. Från att ha haft en syn på 
språket som ett system där förhållandet mellan tecknet och betydelsen var konstant började man 
intressera sig för skapandet och förändringen av tecknets betydelse i den sociala och historiska 
kontexten. (Fejes & Thornberg 2009, s. 82f). 

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Beteckningen kritisk diskursanalys används av Fairclough för att beskriva dels Faircloughs egna 
metoder för att undersöka diskurser, dels ett bredare fält av olika sorters kritiska 
diskursanalyser, inklusive hans egen (Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 66). Enligt Winther 
Jørgensen och Phillips (Ibid.) råder inte någon enighet om vilka analysmodeller som räknas in i 
den senare definitionen. Det som förenar de olika kritiska diskursanalyserna är dock att de 
”ställer upp teorier och metoder för att problematisera och empiriskt undersöka relationerna 
mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” (Ibid.). 
 
Vidare pekar Winther Jørgensen och Phillips ut fem gemensamma drag hos de kritisk-
diskursanalytiska angreppssätten (De bygger på Fairclough & Wodak 1997:271ff). Ett första 
drag är att man menar att sociala och kulturella processer går att skönja genom en lingvistisk-
diskursiv analys. Ett andra är att diskurs genom sociala praktiker både ”konstituerar den sociala 
världen samt konstitueras av andra sociala praktiker” (Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 
67f). Ett tredje drag är att språkbruk analyseras genom lingvistiska empiriska analyser, till 
skillnad från Laclau och Mouffes diskursteori, samt diskursiv psykologi, som inte gör dessa 
lingvistiska systematiska analyser (Ibid.). Det fjärde draget är att diskurs fungerar ideologiskt; 
diskurser bidrar till att upprätthålla maktstrukturer (Ibid, s. 69). Det femte draget är att den 
kritiska diskursanalysen inte är politisk neutral. Den tar ställning för marginaliserade grupper i 
en strävan efter social förändring och den strävar efter att motverka maktstrukturer – och genom 
att belysa hur dessa konstitueras genom språket öka medvetenheten om dessa maktstrukturer 
(Ibid, s. 70).  
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Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell för diskursanalys. Han gör för sin 
tredimensionella modell ett grundantagande, som innebär att språkbruk (kommunikativa 
händelser) har tre dimensioner. För det första så är de en text (en språklig produkt i ett utvidgat 
textbegrepp). För det andra så är de en diskursiv praktik, som innebär att texter produceras och 
konsumeras/tolkas. För det tredje så ingår dessa i, och utgör en social praktik (Winther 
Jørgensen & Phillips 2009, s. 74, Fairclough 1995, s. 97). Dessa tre dimensioner kan ses som en 
mikro-, meso- och makronivå. Faircloughs uppfattning om de tre dimensionerna som utgör en 
diskurs leder honom fram till att skapa en analysmetod som korresponderar mot dessa 
(Fairclough 1995, s. 97). Metoden innefattar en lingvistisk beskrivning av texten, tolkning av 
förhållandet mellan den diskursiva processen och texten, och förklaring av den diskursiva 
processen och den sociala processen (Ibid.). Vidare menar Fairclough (Ibid, s. 97, s. 133) att 
uppfattningen av texten medieras genom den andra nivån. Det vill säga, den diskursiva 
praktiken påverkar och påverkas av hur texten (den språkliga produkten) uppfattas i den sociala 
praktiken.    
 
Jag kommer redogöra närmare för hur jag kommer att använda Faircloughs tredimensionella 
analysmodell i metodkapitlet.  

Ett ämnesdidaktiskt perspektiv – svenskämnets konceptioner 

Jag ämnar under den här rubriken redogöra för hur svenskämnets konceptioner kan definieras 
och hur de använts inom den ämnesdidaktiska forskningen. Svenskämnets konceptioner är inte 
från början sprungna ur en akademisk avhandling, men som kommer påvisas i följande avsnitt 
kan användandet av dem motiveras genom att de har använts i ett flertal avhandlingar.  
 
En utbildnings4- eller ämneskonception kan förklaras som ett sätt att förstå ämnet (eller skolan); 
dess mening, innehåll och arbetsformer. Utbildnings- och ämneskonceptioner är analytiska 
konstruktioner, det vill säga, kategoriseringar av olika uppfattningar om ämnet, vilka inte 
nödvändigtvis kommer till uttryck i klassrumsobservationer eller intervjustudier i ”rena former” 
(Malmgren 1996, s. 89, Bergöö 2005, s. 41f). Utbildnings- och ämneskonceptioner kommer i 
föreliggande uppsats att användas som analytiska verktyg, för att undersöka och kategorisera 
hur synen på kunskap och svenskämnet som kommer till uttryck i Lpo 94 och Lgr 11, för att 
dessa konceptioner sedan skall kunna jämföras. 
 
I Lars-Göran Malmgrens (1996) bok Svenskundervisning i grundskolan analyserar L-G 
Malmgren tre undervisningsexempel ur sin egen praktik, för att ge en bild av hur svenskämnet 
kan gestaltas. Jag vill hävda att den här boken, trots att den inte är en avhandling, är väsentlig 
för min undersökning, främst på grund av att de ämneskonceptioner som benämns i den här 
boken har fått ett stort genomslag inom svenskämnesdidaktiken, och till boken refereras av 
bland andra Gun Malmgren (1992), Kerstin Bergöö (2005) och Gunilla Molloy (2007).  
 
Lars-Göran Malmgren (1996, s. 87) urskiljer i Svenskundervisning i grundskolan tre olika 
ämneskonceptioner, som han menar ”konkurrerar om dominansen i grundskolans och 
gymnasiets modersmålsundervisning – i praktiken, i kursplaner, i läromedel och i ämnesdebatt”. 
                                                        
4 Se nedan. 
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Dessa konceptioner omnämns som svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett 
litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  
 
Konceptionen svenska som ett färdighetsämne5 kan beskrivas som ett svenskämne där 
färdigheter skall formaliseras, det vill säga: formella språkliga tekniker tränas som ifrån 
varandra isolerade moment, och syftet är att man sedermera skall kunna applicera dessa 
färdigheter i andra språkliga sammanhang. Eftersom undervisningen fokuserar på tekniska 
färdigheter är innehållet i undervisningen sekundärt och undervisningen tenderar att bli 
värderingsfri, det vill säga, man ser det inte som en uppgift inom ämnet att tala om till exempel 
makt, demokrati eller mobbing. Svenskämnet blir ett språkämne vars syfte är att vara eleverna 
till praktisk gagn i vardagen. (Malmgren, L-G 1996, s. 87, Bergöö 2005, s. 42). 
 
Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne kan beskrivas som en ämneskonception där 
ämnets uppgift är att förmedla en gemensam referensram i form av ett kulturarv till kommande 
generation. Litteraturen får, som man kan ana i konceptionens benämning, en viktig roll, och 
traditionellt så har en svensk litterär kanon förespråkats, även om kanon med tiden utvecklats 
till att även innefatta ”erkända” västerländska verk. En syn på litteratur som 
personlighetsutvecklande är rådande. Även språklära har en plats inom det litteraturhistoriska 
bildningsämnet, men de två stoffområdena behandlas separat (likt uppdelningen mellan 
institutionerna för litteraturhistoria och nordiska språk inom den akademiska traditionen). 
Malmgren menar att ”traditionellt sett består svenskan av två delar: språket och litteraturen”. 
(Malmgren, L-G 1996, s. 88, Bergöö 2005, s. 42). 
 
Inom konceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår undervisningen från 
elevernas erfarenheter och språk, för att ge dem möjlighet att tillägna sig en förståelse för 
”centrala humanistiska problem” (Malmgren 1996, s. 89). Litteraturen anses vara en grund för 
att utveckla förståelsen för dessa centrala humanistiska problem, då mänskliga erfarenheter av 
dessa kan komma till uttryck i litteraturen. Den språkliga färdighetsträningen förespråkas ske 
inom ramen för ”realistiska” eller ”verklighetstrogna” uppgifter, och inte som isolerade 
moment, likt den färdighetsträning som färdighetsämnet ger uttryck för. (Ibid.).  
 
Ett grundantagande inom konceptionen är, som Malmgren (1996, s. 89)uttrycker det ”att 
elevernas intresse för och nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för både språk- och 
kunskapsutveckling”. Malmgren (Ibid.) menar också att erfarenhetspedagogiken kan ”ses som 
en kamp mot likgiltigheten för mänskliga erfarenheter och likgiltigheten inför historien”. Här 
ger han uttryck för att ämnet är starkt knutet till elevernas sociala kontext och att det inbyggt i 
konceptionen finns en strävan om att fostra eleverna till aktiva medmänniskor och medborgare. 
 
Gun Malmgren (1992) kopplar i avhandlingen Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska 
och kultur de tre ovan nämnda ämneskonceptionerna till den brittiske utbildningssociologen 
Stephen Balls fyra ämneskonceptioner för det engelska modersmålsämnet. Han urskiljer 
konceptionerna English as ”great” literature, English as skills, Progressive English och 
Radical English (eller English as critical literacy). Malmgren ser samband mellan English as 

                                                        
5 Ämneskonceptionerna kommer fortsättningsvis även att benämnas som färdighetsämne, 

bildningsämne och erfarenhetspedagogiskt ämne. 
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”great” literature och bildningsämnet svenska och mellan English as skills och färdighetsämnet 
svenska. Däremot urskiljer Ball två progressiva konceptioner, där det i den svenska diskursen 
urskilts en (när Malmgren skrev avhandlingen): det erfarenhetspedagogiska ämnet. Likheten 
mellan dessa konceptioner ligger främst i att både Progressive English och Radical English 
syftar till att utveckla eleven som individ. Skillnaden ligger i att Radical English kan ses som en 
mer socialt och politiskt medveten konception, som i högre grad strävar efter att utveckla 
elevens kritiska tänkande. Ämnet riktar också in sig mer på eleverna som samhällsmedborgare, 
än eleverna som individer, vilket Progressive English gör.  Ball ser också möjligheten inom 
konceptionen Radical English att öppna upp de traditionella gränserna för ämnet (språk- och 
litteraturämnet) för att närma sig de samhällsorienterande ämnena. Detta går att jämföra synen 
på ”ämnesöverskridande” arbeten inom det erfarenhetspedagogiska ämnet. (Malmgren 1992, s. 
46ff, Bergöö 2005, s. 52f). 
 
Gun Malmgren (1992, s. 48) använder sig i sin avhandling av Balls fyrfältsmodell6, för att 
placera in de i studien intervjuade lärarna. Hon menar att ”avsikten med modellen är att belysa 
den politiska roll och den funktion i den sociala reproduktionen som modersmålsundervisningen 
har i utbildningssamhället” (Ibid.).  
 
Fyrfältsmodellens vertikala axel representerar en tradition av i styrdokument formulerad 
kunskap kontra en konception där eleverna utgör grunden för urvalet av innehållet i 
undervisningen, och där de i högre grad har möjlighet att påverka detta. Den horisontella axeln 
representerar konceptionens strävan efter en individuell utveckling, kontra elevens sociala och 
ifrågasättande utveckling (Bergöö 2005, s. 52, Malmgren 1992, s. 48). 
 
Gunilla Molloy (2007:185ff) föreslår i Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik en 
ämneskonception som benämns som svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne7. 
Denna ämneskonception har sin grund i det erfarenhetspedagogiska ämnet, men Molloy 
(2007:185ff) föreslår ett kritiskt ämnesdidaktiskt förhållningssätt, där man undersöker hur 
skolans dubbla uppdrag - kunskaps- och demokratiuppdraget - kan gestaltas i och genom 
undervisningen. Det poängteras att det inte är fråga om att svenskämnet skall övergå till att 
undervisa om demokrati, utan benämningen på konceptionen fokuserar på vikten av skolans 
dubbla uppdrag. Molloy (Ibid.) menar att undervisningens syfte i den här konceptionen skulle 
kunna vara att ”bidra till att fler kan delta i den offentliga debatten genom tal och skrift”. Att 
fler människor skall bli aktivt deltagande i demokratin kan ses som konceptionens radikala, 
samhällsförändrande element. 
 
Trots att man, i den forskning jag har tagit del av, inte utrett vidare hur demokratiämnet skulle 
kunna se ut i praktiken menar jag att demokratiämnet närmar sig Bells konception Radical 
English, och därför har relevans för min undersökning.  
 

                                                        
6 Se figur 2 i metodavsnittet. 

7 Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kommer fortsättningsvis även att 

benämnas som demokratiämne. 
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I den här studien kommer färdighetsämnet, bildningsämnet och demokratiämnet att lyda efter 
den definition som är tecknad ovan, medan det erfarenhetspedagogiska ämnet kommer att 
närma sig Balls definitioner progressive English. Detta gör alltså att det begreppet – 
erfarenhetspedagogiskt ämne – i den här studien kommer att koncentreras mer kring elevens 
personliga utveckling och identitetsskapande och mindre kring demokratisk fostran än 
konceptionen gör enligt den definition som Malmgren ger.  
 
Svenskämnets konceptioner kan förstås som existerande diskurser om svenskämnet. Jag 
kommer att använda dessa dels för att formulera frågor för min textanalys (i den första 
dimensionen i Faircloughs analysmodell), dels för att kategorisera kursplanernas konstruktioner 
av svenskämnet (i den andra dimensionen av Faircloughs analysmodell8). 

Ett läroplansteoretiskt perspektiv – utbildningskonceptioner 

Eftersom Englund (2005), vars begrepp kommer fungera som analysverktyg i den tredje nivån 
av min analys9, tar avstamp i Lundgrens (1989) läroplanskoder när han utvecklar dessa begrepp, 
kommer jag börja med att kort redogöra för Lundgrens läroplanskoder.  
 
Lundgren (Ibid.) urskiljer i Att organisera omvärlden fyra läroplanskoder. Dessa benämns 
klassisk, moralisk, realistisk och rationell läroplanskod. 
 
Den klassiska läroplanskoden var den rådande under flera århundraden; den har sin grund i det 
antika samhället och sträcker sig fram till 1900-talets början. (Knutas 2008, s. 94). Utbildningen 
syftade då till att utveckla intellektet, samt att socialisera eleverna till vanor som ansågs goda 
(Lundgren 1989, s. 100).  
 
Den realistiska läroplanskoden kom att ta gestalt i och med samhällsförändringar som ändrade 
kraven på utbildningen. Ett naturvetenskapligt bildningsideal fick fäste, och realskolan 
inriktades på kunskaper som skulle vara av direkt praktisk nytta. Realskolan var, enligt 
Lundgren, allmänt medborgerligt bildande, och kan ses som ett steg mot ett differentierat 
utbildningssystem. En effekt av samt orsak till detta var differentieringen i produktionen, som i 
högre grad kom att kräva kunskaper tillägnade genom utbildning. (Lundgren 1989, s. 70). 
 
Den moraliska läroplanskoden beskrivs som den härskande läroplanskoden för folkskolan. Här 
var det inte överklassens eller borgarklassens bildningsideal, som hade sin grund i den ”höga” 
kulturen, samt nyttokravet på bildning som blev det rådande. Istället tillgodosågs statens behov 
av kontroll och ideologiproduktion. (Lundgren 1989, s. 65). 
 
Lundgren urskiljer tre grunddrag för den rationella läroplanskoden. Det första är en pragmatisk 
grund, som innebär att elevernas utbildning skall vara till samhällelig gagn. Detta medförde att 
nya ämnen kom in i skolan, till exempel hemkunskap. Man strävade också att få in de 
kunskaper som de nya naturvetenskaperna presenterade. Det andra draget kretsar kring 
individen, och den enskilda individens inlärning, vilket också avspeglades i läroplanerna. 

                                                        
8 Se metodkapitlet. 

9 Se metodkapitlet. 
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Fokuseringen ledde fram till det tredje draget - psykologins inflytande på pedagogiken. Man 
reducerade läroplansfrågor till psykologiska frågor om inlärning och tänkande. (Lundgren 
1989:84ff). 
 
Det differentierade samhället ställde krav på en differentiering av arbetskraften, och denna 
funktion fick skolan fylla (Ibid, s. 86). Lundgren (Ibid.) menar att ”[f]rån den reproduktiva 
funktionen utvecklades en kvalificerande funktion och i nästa steg kompletterades utbildningen 
ytterligare genom att uppfylla en differentierande funktion”. 
 
Syftet med Englunds avhandling Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, utgiven 
1986 (översatt till svenska år 2005) är att ”undersöka och analysera hur vissa grundläggande 
aspekter av den svenska skolans medborgerliga och politiska bildning utformats under 1900-
talet” (2005, s. 25). De grundläggande aspekter som avses är skolans övergripande målsättning 
och innehållsliga bestämmelser för undervisning vad gäller samhällssyn och kunskap i 
läroplaner och läromedel vad gäller samhällskunskapsämnet i synnerhet, men även 
historieämnet analyseras (Ibid). 
 
Ulf P Lundgrens läroplanskoder utgör den teoretiska utgångspunkten i Tomas Englunds 
avhandling. Han ser dock ett problem med den rationella läroplanskoden, samt hur den 
motiveras. Englund menar att den rationella läroplanskoden inte rymmer de motsättningar som 
alltid ryms inom läroplaner, då de är politiska kompromissprodukter, utan målar upp bilden av 
ett konfliktfritt samhälle. Englund (2005, s. 107) skriver: ”Kan man i den politiska demokratin, 
där sociala krafter med olika ideologier möts och uppnår kompromisser, tala om en enhetlig kod 
för allmänutbildningen?”. Englund (Ibid, s. 109) menar vidare att Lundgren överbetonar det 
vetenskapligt rationella inflytandet över läroplanerna och hur de är konstruerade, och framhåller 
att läroplanerna har varit politiska kompromissprodukter sedan demokratins genombrott). 
Begreppet rationell läroplanskod döljer enligt Englund (Ibid, s. 108) motsättningarna mellan 
olika vetenskapliga perspektiv, samt mellan olika pedagogiska förhållningssätt. 
 
Eftersom den rationella läroplanskoden enligt Englund inte fångar upp de motsättningar som 
ryms inom läroplanerna efter demokratins genombrott menar han att begreppet medborgerlig 
läroplanskod lämpar sig bättre (Ibid, s. 117). Han skriver:  
  

Den specifika läroplanskod som formades genom de skilda sociala krafternas i hög 
grad sammanfallande intressen och varandra kompletterande syn på utbildning kan 
kallas för en medborgerlig läroplanskod. Bakom denna kod rymdes en spännvidd av 
uppfattningar om relationen individ-samhälle, men de hölls samman på några 
specifika punkter: Det avgörande elementet som ingick i utredningsbetänkanden … 
var det ömsesidiga beroendet mellan människor i arbetsliv och samhälle. Det 
nödvändiga samarbetet mellan människor som höll samhället samman, och som inte 
fick störas. (Ibid.).  
 

 
Englund (2005, s. 128) menar att den medborgerliga läroplanskoden rymmer flera möjliga 
konceptioner och att den vetenskapligt rationella läroplanskoden kan ses som en möjlig 
konception, underordnad den medborgerliga läroplanskoden. Från och med läroplanen U19 
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(1918/1919) till läroplanen Lgr 80 urskiljer Englund tre utbildningspolitiska vågor inom den 
överordnade medborgerliga läroplanskoden. Dessa tre ”vågor”, eller konceptioner, benämns 
”den patriarkaliska, den vetenskapligt rationella samt den demokratiska” (Ibid, s. 305). 
 
Till skillnad från Lundgren, som fokuserar på läroplaner i allmänhet har Englund i synnerhet 
fokuserat på de samhällsorienterande ämnenas mål och innehåll i. Englunds 
utbildningskonceptioner är trots detta relevanta för min studie, eftersom de inte enbart säger 
något om de samhällsorienterande ämnenas olika konceptioner, utan även om mål och innehåll 
för skolan på ett mer generellt plan. Att Englunds avhandling handlar om skolans roll vad gäller 
politisk eller medborgerlig fostran menar jag är ytterligare ett argument för dess relevans för 
min studie, eftersom skolans demokratiuppdrag innefattar alla ämnen, och inte bara de 
samhällsorienterade. För min studie fungerar Englunds utbildningskonceptioner som ett 
analysverktyg på den tredje dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell10. 
 
Den patriarkaliska utbildningskonceptionen dominerade fram till andra världskrigets slut, och 
den vilade på parallellskolesystemet, där en mindre grupp gick vidare till läroverk, medan den 
större gruppen endast gick i folkskolan (samt eventuellt fortsättningsskolan11). För läroverket 
dominerade en perennialistisk utbildningsfilosofi, och skolans huvudsakliga uppgift var att 
förmedla ett kulturarv (Englund 2005, s. 238). Folkskolan präglades av en medborgar- och 
arbetsduglighetsfostran. Vidare menar Englund (2005, s. 307) att ”[s]kolsystemets parallella 
organisation bildade i sig en organisatorisk grundval för en framtida placering i den sociala 
arbetsdelningen”. Parallellskolesystemet cementerade således klasskillnader. Politikbegreppet 
avser inom konceptionen främst konstitutionellt, det vill säga regelverk fastställda genom lag, 
och eftersom det är riksdag och regering som fastställer dessa så är de riksdag och regering som 
utövar politik (Ibid, s. 308).  
 
Englund (Ibid.) ser drag av den patriarkaliska utbildningskonceptionen i bland annat 
gymnasieskolans yrkesinriktade linjer efter 1970, där han menar att ”(e)n relativt snäv 
arbetsduglighetsfostran fortsätter att dominera”. Englund (Ibid, s. 309) menar att arbetslivet inte 
behandlas som ett kunskapsproblem i undervisningen, utan ”något givet att växa in i som 
arbetskraft i underordnad position”. 
 
De premisser under vilka den vetenskapligt rationella konceptionen utvecklats ur en 
demokratisk konception var en ”oproblematiserad och ensidig vetenskapsuppfattning samt den 
tro på vetenskapen och vetenskapssamhället som följer där av” (Ibid.). Englund (Ibid.) menar att 
en övertro på en objektiv vetenskap som grund för skolans innehåll kom att dölja skilda 
ideologier och värderingar. Inom givna ramar avgjordes ämnets innehåll av ämnesexperter, 
vilket också bidrog till en avpolitisering inom konceptionen (Ibid.). Den samhällsorienterade 
utbildningen var essentialistiskt präglad. Det vill säga innehållet sågs som något ”givet”, och 
knutet till de akademiska disciplinerna. Initiativet till undervisningen skall ligga hos läraren, 
vars huvudsakliga uppgift var att läraren skulle föra över ämnesstoff till eleverna (Ibid, s. 236). 
Englund (Ibid, s. 310) menar att skolan inom den vetenskapligt rationella konceptionen inte gav 

                                                        
10 Se metodkapitlet. 

11 Folkskolans 7-8 årskurs, innan dessa var obligatoriska. 
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någon medveten medborgerlig och politisk bildning, utan att syftet först och främst var att fostra 
framtida arbetskraft.  
 
Den demokratiska utbildningskonceptionen utvecklades först efter andra världskrigets slut, men 
trängdes undan till förmån för den vetenskapligt rationella (Ibid, s. 311). Tanken bakom 
konceptionen – sprungen ur den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin – var att skolan skulle 
vara till samhällets hjälp, för att fostra demokratiskt och politiskt bildade människor, som skulle 
kunna vara aktiva deltagare i demokratin (Ibid.). Det är inom den här konceptionen viktigt att 
skilda värderingar får utrymme, att samhället inte framställs som ”enigt” (Ibid, s. 312).  
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Kapitel 3 Metod 
I följande kapitel har jag redogjort för val av metod, urval, samt tillämpning av metod. Detta 
följs av en diskussion kring tillförlitlighetsfrågor, samt etiska ställningstaganden. 
 
Metoden för föreliggande studie är kritisk diskursanalys, med Faircloughs som främste 
företrädare. Faircloughs tredimensionella modell har tillämpats. Den kritiska diskursanalysen 
och Faircloughs tredimensionella modell lämpar sig väl för min studie, eftersom modellen 
innehåller en lingvistisk analys av text. Jag menar att det är nödvändigt att göra en lingvistisk 
analys för att jämföra de två dokumenten, eftersom de till sin utformning och innehåll är 
(relativt) lika, då de är texter som hör hemma i samma intertextuella kontext. Fairclough 
(1995:6) menar att en närmare granskning av texters implicita innehåll kan ge insikter om det vi 
tar för givet. Detta kan förstås som att genom en lingvistisk analys kommer de diskursiva 
skillnaderna att bli synliga. En närmare lingvistisk granskning av dokumenten kan således 
motiveras.  
 
Vidare lämpar sig kritisk diskursanalys eftersom den kan ses som ett tvärvetenskapligt 
undersökande för att se hur social och diskursiv praktik förhåller sig till varandra (Winther 
Jørgensen & Phillips 2009, s. 84).  Winther Jørgensen och Phillips (Ibid.) menar att ”[d]en 
underliggande premissen är att diskursiv praktik både speglar och aktivt bidrar till social och 
kulturell förändring”.  

Urval 
I föreliggande uppsats har kursplan för svenska ur Lpo 94, kursplan för svenska ur Lgr 11 
analyserats. Mitt fokus ligger på synen på kunskap inom svenskämnet. 

Inom kursplanerna har ett urval skett, eftersom det är svenskämnets konceptioner i den senare 
delen av grundskolan som studien avser att undersöka. Empirin är avgränsad till de delar som 
handlar om svenskämnet för hela skolan, samt de för det (sjunde till) nionde skolåret. Detta 
innebär att mål att uppnå för år 3 samt år 5 i Lpo 94 inte kommer ingå i studiens empiri. Lika 
gäller Lgr 11 där centralt innehåll för årskurs 1-3 samt 4-6 inte utgör en del av studiens empiri.  

En annan aspekt som har tagit i beaktning är att kunskapskrav för Lgr 11 endast fanns 
formulerade som förslag från skolverket vid genomförandet av undersökningen. Man skulle 
kunna argumentera för att jag, eftersom beslut inte är fattat kring dessa dokument, inte borde 
låta dem ingå i min empiri. Jag kommer trots detta låta alla tillgängliga delar, alltså även 
kunskapskraven i Lgr 11 utgöra min empiri, för att kunna få en så heltäckande uppfattning om 
hur svenskämnet formuleras.  

Ett urval har också gjorts i beskrivningen av empirin nedan. Ur kursplanerna har citat plockats 
ut, för att ge läsaren en överblick av dokumenten.  
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Uppläggning och genomförande 
Kursplanerna som ligger till grund för föreliggande analys är nedladdade från skolverkets 
hemsida i elektronisk form.  

Materialbearbetning 

För att beskriva materialet har jag gett en överblick över de två dokumenten. Till en början har 
jag beskrivit dem i förhållande till varandra, för att klargöra vilka delar i de olika dokumenten 
som ”motsvarar” varandra. Sedan har jag beskrivit dokumenten var för sig, vad som talas om 
under de olika rubrikerna, samt belyst detta med citat från dokumenten.  
 
Jag har utifrån frågorna närläst texterna och markerat alla ställen där man talar om till exempel 
litteratur. Detta har även gjorts elektroniskt, genom att söka igenom dokumenten efter ord som i 
det här exemplet litteratur. Sedan har jag valt ut de citat som visar på kursplanens syn på 
svenskämnet. Detta utgår också från det analysschema av svenskämnets konceptioner12 som jag 
skapat. Jag har alltså använt (i det här exemplet) de olika uttrycken för synen på litteratur som 
"nycklar" för att välja ut citat som sedan analyserats. Övriga ord som eftersökts i texterna är:  
 
Frågor jag har utgått ifrån i analysarbetet är:   
 

• Vad sägs om ämnets syfte i kursplanerna? Hur sägs det? 
• Vad sägs om litteraturens roll i kursplanerna? Hur sägs det? 
• Vad sägs om språkets roll i texterna? Hur sägs det? 
• Hur ser man på förhållandet språk/litteratur? 
• Vad sägs om elevernas individuella/sociala och ifrågasättande utveckling, och hur talas 

det om detta?  
• Vad för sorts svenskämne (svenskämneskonceptioner) skapas genom detta tal? Vilka 

ämneskonceptioner kan detta förstås som? 
• Vad utesluts genom detta tal? 

 
När jag tolkat mina data har jag åter igen vänt mig till det analysschema av svenskämnets 
konceptioner13 som jag har skapat. Detta har alltså både legat till grund för skapandet av 
analysfrågorna, samt varit ett ”facit”, när jag sedan har klassificerat kursplanerna utifrån 
svenskämnets konceptioner. Hur denna kategorisering är operationaliserad beskrivs utförligare 
under rubriken ”Svenskämnets konceptioner- en analysmodell”. 
 
Vidare har jag analyserat resultaten av min analys i förhållande till Englunds 
utbildningskonceptioner. 

                                                        
12 Se figur 2. Svenskämnets analysschema. 

13 Se figur 2. Svenskämnets analysschema. 
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Analysmodell 

Under den här rubriken kommer jag beskriva hur metoden har tillämpats. Jag avser att förklara 
hur jag kopplar samman Faircloughs tredimensionella modell, svenskämnets konceptioner, samt 
Englunds utbildningskonceptioner. 

Faircloughs tredimensionella modell 

Text – den första dimensionen 
För min studie kommer analysen av texten, det vill säga min empiri, innebära en närläsning av 
kursplanerna för att se vad som sägs, samt hur det sägs, i texterna. Närläsningen baseras på ett 
antal frågor jag ställt till texten: 
 

• Vad sägs om ämnets syfte i kursplanerna? Hur sägs det? 
• Vad sägs om litteraturens roll i kursplanerna? Hur sägs det? 
• Vad sägs om språkets roll i texterna? Hur sägs det? 
• Hur ser man på förhållandet språk/litteratur? 
• Vad sägs om elevernas individuella/sociala och ifrågasättande utveckling, och hur talas 

det om detta?  
• Vad för sorts svenskämne (svenskämneskonceptioner) skapas genom detta tal? Vilka 

ämneskonceptioner kan detta förstås som? 
• Vad utesluts genom detta tal? 

 
Frågorna är formulerade efter de frågor som Fejes och Thornberg använder sig av i Handbok i 
kvalitativ analys (2009:88), men omarbetade för att passa min studie. Frågorna har formulerats 
med hjälp av det analysschema för svenskämnets konceptioner som jag har konstruerat14.  
 
Med undantag för den sista frågan så har analysen av datan också att avhandlas i den ovan 
angivna ordningen. Den sista frågan kommer att ställas inom de andra frågorna, för att 
fortlöpande analysera vad som sägs och hur, samt vad som inte sägs och vad det får för 
konsekvenser för texten.  
 
Analysen kommer främst göras på en lexikal nivå, det vill säga ordnivå, för att se vilken 
betydelse som skapas genom formuleringarna.  
 
Diskursiv praktik – den andra dimensionen 
Analysen av den diskursiva praktiken kommer att gå närmare in på hur vi kan förstå 
kursplanerna i ljuset av ämneskonceptionerna. Fairclough (1995) menar att textförfattare bygger 
på redan existerande diskurser. Svenskämnets konceptioner kan ses som olika befintliga 
diskurser inom svenskämnesdidaktiken. På den här nivån kommer jag att använda mig av 
analysmodellen för svenskämnets konceptioner15 för åskådliggöra hur de två kursplanerna 
förhåller sig till svenskämnets konceptioner. Jag kommer när jag placerar in kursplanerna i 
analysschemat att använda följande använda mig av följande färgkodning: 

                                                        
14 Se rubrik ”Svenskämnets konceptioner – en analysmodell” för närmare beskrivning av 

formulerandet av frågorna. 

15 Figur 2. Svenskämnets analysschema. 
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Ingen grund  
Vissa tendenser  
Tydlig tendens eller tongivande  

 
Social praktik – den tredje dimensionen 
Textanalys är inom den kritiska diskursanalysen inte tillräcklig, ”eftersom den inte belyser 
förbindelsen mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna” 
(Winther Jørgensen & Phillips 2009, s. 72)”. Därför kommer Englunds utbildningskonceptioner 
att användas; för att ur ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka hur de förändringar som 
kommer till uttryck kan förstås ur ett samhälleligt perspektiv. De resultat som framkommer på 
de två tidigare dimensionerna i analysmodellen kommer alltså att sättas i relation till Englunds 
utbildningskonceptioner. 
 
 
Faircloughs tredimensionella modell – min tillämpning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 1. Tillämpning av Faircloughs tredimensionella modell 

 

Svenskämnets konceptioner – en analysmodell 

För att åskådliggöra hur ämnets syfte, språk, litteratur och arbetsmetoder inom de olika 
ämneskonceptionerna har jag konstruerat en analysmodell. Modellen är konstruerad efter 
bearbetningen av litteratur, som redovisas ovan under rubriken ”Tidigare forskning.” 

2:a dimensionen 

1:a dimensionen 
Text – Lexikal 
analys av 
dokumenten. 
Frågor utformade  
utifrån 
svenskämnets 
analysschema. 

Diskursiv praktik- Svenskämnets 
konceptioner. Klassificering av kursplanerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3:e dimensionen 
Social praktik – Englunds utbildningskonceptioner 
Analys av svenskämnets konceptioner i förhållande till Englunds 
utbildningskonceptioner. 
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Analysmodellen har använts för att formulera de frågor16 som ställts till texten. Dessa frågor 
kommer utgöra grunden för analysen i den första dimensionen av Faircloughs modell. Den 
vänstra kolumnen anger viktiga beståndsdelar inom svenskämnet, och den över raden anger de 
olika konceptionerna. I det ”rutnät” som skapas anges sedan hur de olika konceptionerna 
förhåller sig till olika delar av svenskämnet. Det är den vänstra kolumnen som har legat till 
grund för formulerandet av frågorna.  
 
Analysmodellen har verkat som ett verktyg för att kategorisera mitt empiriska material i 
analysen, i den tredje dimensionen av Faircloughs modell. Det är då ”rutnätet”, som anger hur 
konceptionerna förhåller sig till olika delar av svenskämnet, som använts.  

Svenskämnets analysschema 

 Färdighets-
ämne 

Bildningsämne Erfarenhets- 
pedagogiskt 

Demokratiämne 

Språk Isolerad 
färdighets-
träning. 
 

Isolerat från 
litteraturen. 
 

Verklighetstrogna 
uppgifter. 
 

Genom 
litteraturen. 
Autentiska 
uppgifter. 

Litteratur - Personlighets-
utvecklande.  

Centrala 
humanistiska 
frågor. 
Individ/samhälle. 

Centrala 
humanistiska 
frågor, med 
tyngdpunkt på 
demokrati/ 
Samhälle. 

Ämnets syfte Praktiskt 
nyttjande i 
framtiden. 

Bildning, 
kulturarv. 

Personlig 
utveckling. 

Aktiva 
medborgare/ 
ändrade 
samhälls-
strukturer. 

Språk/litteratur (Isolerat.) Isolerat. Integrerat. Integrerat 
Individuellt/sam-
hällsdeltagande 
fokus 

Individ. Individ. Individ. Samhälls-
deltagande. 

Figur 2. Svenskämnets analysschema 

 
För att bearbeta materialet har jag utgått från ämneskonceptionerna för att sedan hitta ”spår” av 
dessa i dokumenten. Som jag nämnt tidigare så är svenskämnets konceptioner inga begrepp som 
förekommer i ”renodlad form”. Till exempel så skulle man kunna argumentera för att 
färdighetsämnet inte är en aktuell konception, eftersom man hittar skrivningar som litteratur i 
båda för analysen föreliggande kursplaner. Spår av konceptionen kommer ändå att eftersökas, 
eftersom konceptionen kan ha präglat synen på och syftet med språket och språklig träning.  

                                                        
16 Se ovan. 
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Tillförlitlighetsfrågor 

Det socialkontruktivistiska perspektivet som ligger till grund för diskursanalysen för med sig ett 
ifrågasättande av objektiva sanningar, eftersom de ses som sociala konstruktioner. Detta leder 
till att också validitet ifrågasätts, eftersom den objektiva sanningen att validera mot i sig är 
ifrågasatt17 (Kvale 1996, s. 252). Kvale (Ibid, s. 254) menar att man ur ett postmodernistiskt 
perspektiv anser att det kan finnas ett flertal ”sanningar”, och flera vis att komma fram till 
dessa. Termen validitet signalerar att det finns en sanning, samt en väg dit, och att denna syn på 
sanning och vägen dit representerar ett modernistiskt synsätt (Ibid.). Vidare menar Kvale (1996) 
att validitet i kvalitativ forskning snarare borde handla om tillförlitlighet, i den bemärkelsen att 
studien undersöker det den avser att undersöka. Teori och metod måste alltså redovisas så pass 
tydligt att om studien skulle genomföras igen, så skulle rimligen liknande resultat framkomma.  

 
Kvale (1996, s. 272) menar att man på så vis kan se en valid undersökning som av sådan art, att 
teori, metod och resultat är så klart beskrivna, så att en argumentation kring studiens validitet är 
överflödig. 
 
Den diskursanalytiska ansatsen medför att jag gör ett urval, både vad gäller texter och vad som 
fokuseras i dessa (till exempel det urval som gjorts vad gäller citat i beskrivningen av empirin) 
(Fairclough 1989, s. 27). Detta innebär att även jag således blir en skapare av diskurser kring 
läro- och kursplaner. Att jag till exempel väljer att klassificera synen på litteratur, bidrar till att 
jag är en medskapare av en redan existerande ”tung” diskurs. Jag skulle till exempel kunna välja 
att skriva om tillägnandet och lärandet genom kultur i vidare bemärkelse, men jag anser ändå att 
det är relevant att urskilja just litteraturen, eftersom litteratur är en viktig del i de olika 
konceptionerna som används för att kategorisera materialet.  
 
Även om man kan ifrågasätta begreppet validitet i ”modernistisk” bemärkelse, så vill jag hävda 
att studien undersöker det som avses undersökas, och att tillförlitligheten kan motiveras genom 
undersökningens transparens.  

Etiska aspekter  

Eftersom studien genomförs genom analys av text blir inte de forskningsetiska riktlinjerna vad 
gäller deltagande informanter aktuell (CODEX 2010). Där emot är det på sin plats att reflektera 
över huruvida studien är genomförd på ett etiskt korrekt sätt. Jag menar att studien är 
genomförd på ett etiskt korrekt vis, i det att jag har strävat efter att göra de dokument som ligger 
till grund för analysen rättvisa, samt att jag har eftersträvat att vara noggrann i min 
metodbeskrivning samt analys. Att undersökningen är genomförd på ett etiskt korrekt sätt torde 
därigenom visas genom studiens transparens.  
 
 
 

                                                        
17 Kvale (1996, s. 254) menar att ur ett postmodernt perspektiv så kan termen validitet ses som 

en kvarleva från en modernistisk syn på kunskap. 
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Kapitel 4 Resultat  
I följande kapitel ges en beskrivning av de två dokument, ”Kursplan för Svenska” (Lpo 94) 
samt ”Kursplan i svenska i grundskolan” (Lgr 11), som ligger till grund för analysen. Först 
beskrivs dokumenten övergripande, för att ge en bild över hur de olika delarna inom dem håller 
sig till varandra. Sedan beskrivs de två dokumenten mer ingående var för sig. Efter detta följer 
analysen av dokumenten. Fortsättningsvis kommer kursplanerna i ämnet svenska att omnämnas 
som ”Lpo 94” samt ”Lgr 11”. Det är alltså endast nedan beskrivna delar av dokumenten som 
åsyftas, och inte läroplanerna i sin helhet. Detta för läsbarhetens skull.  

Beskrivning av data/empiri  
Lgr 11 har fått en ny struktur jämfört med Lpo 94. Nytt för Lgr 11 är att kursplanerna ingår i 
läroplanen, vilket de alltså inte gör i Lpo 94. Trots detta formulerar kursplan och läroplan i Lpo 
94 tillsammans skolans innehåll, och kan på så vis ses som dokument som ”hör ihop”.  
 
Den största förändringen i den nya kursplanen i svenska är att ett ”centralt innehåll” finns 
formulerat. Exempel på hur detta formuleras ges i den utförligare beskrivningen av kursplanen 
(se nedan). I Lpo 94 finns istället de övergripande strävansmålen, som anger riktning för 
undervisningen och dess innehåll, samt rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad”, som vidare 
formulerar vilket slags svenskämne som skall förmedlas.  
 
Under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” formuleras 
vad eleverna skall uppnå för att få betyget Godkänt i slutet av det nionde skolåret. 
”Uppnåendemålen” följs av rubriken ”Bedömning i ämnet svenska”, under vilken 
bedömningens inriktning beskrivs innan kriterierna för betyget Väl godkänt och Mycket väl 
godkänt. Uppnåendemål, och under följande rubriker motsvaras av rubriken ”Kunskapskrav” i 
Lgr 11. Under rubriken ”Kunskapskrav” formuleras kunskapskraven för betygsstegen E, C och 
A.  
 
Kursplan för svenska (Lpo 94) Del ur Lgr 11: kursplan i svenska i 

grundskolan 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 3.17 Svenska 

Syfte 
 Centralt innehåll 

I årskurs 7-9 
   Läsa och skriva 
   Tala, lyssna och samtala 
   Berättande texter och sakprosatexter 
   Språkbruk 
   Information och källkritik 

Mål att sträva mot  



 

 25 

 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
   Språket  
   Skönlitteratur, film och teater  
 
 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 
det nionde skolåret 
 
Bedömning i ämnet svenska  
   Bedömningens inriktning 
   Kriterier för betyget Väl godkänt 
   Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
 

Kunskapskrav 
   Kunskapskrav för betyget E i slutet av 
årskurs 9 
   Kunskapskrav för betyget C i slutet av 
årskurs 9 
   Kunskapskrav för betyget A i slutet av 
årskurs 9 

Figur 3. Jämförelse av kursplanernas olika delar 

Kursplan för Svenska, Lpo 94 

Kursplanen för Svenska i Lpo 94 inleds med rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”. 
Under rubriken formuleras skolans syfte:  

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 
förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och 
teater (Kursplan för Svenska, Lpo 94) 

 
I följande fem stycken motiveras svenskämnets syfte och roll i skolan, i formuleringar såsom: 
 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv 
och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. (Ibid.) 

 
 Efter detta följer rubriken ”Mål att sträva mot”, under vilken 14 strävansmål punktas upp. 
Exempel på strävansmålens formuleringar: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 
och av eget intresse […] 

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt 
och påverkan (Ibid.) 

 
Strävansmålen följs av rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” där en beskrivning om hur 
man skall förstå svenskämnet ges i fyra stycken. Exempelvis formuleras detta enligt följande. 
 

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet svenska delas 
upp i moment som bygger på varandra i en given turordning. (Ibid.) 
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Efter detta följer två underrubriker - först ”Språket”, sedan ”Skönlitteratur, film och teater” – 
där behållningen av samt synen på språkets och litteraturens, filmens och teaterns roll i 
undervisningen och för lärandet beskrivs. Till exempel: 
 

Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur det historiskt har utvecklats 
fördjupar förståelsen. Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket, förstår hur man 
använder det och tillägnar sig nya kunskaper om språket. (Ibid.). 
 
Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten. (Ibid.) 

 
Efter detta beskrivs målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret18, i sex 
punkter, under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret”. 
Målen är till exempel formulerad enligt följande: 

 
Eleven skall 
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 
redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt […] 

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka (Ibid.). 

Kursplan i svenska i grundskolan, Lgr 11 

Kursplanen för Svenska i Lgr 11inleds med kapitelrubriken ”3.17 SVENSKA” följt av ett 
stycke som inleds:  
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 
tänker (Lgr 11, 3.17 Svenska). 

 
Fortsättningen av stycket betonar språkets vikt. Efter följer rubriken ”Syfte”, varpå ämnets syfte 
formuleras enligt följande: ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket (Ibid.)”. Nästkommande sex stycken berör vidare ämnets 
syfte samt vad detta innebär att eleverna skall få ut av undervisningen, och till viss del hur 
undervisningen skall bedrivas. Exempelvis: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 
annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för omvärlden (Ibid.)”. 
 
Det sista stycket mynnar ut i fem punkter som sammanfattar vilka förmågor som eleverna skall 
ges förutsättningar att utveckla. Dessa formuleras: 
  

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

                                                        
18 Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka svenskämnets konceptioner i den senare 

delen av grundskolan är uppnåendemålen för år 3 samt 5 inte medtagna. 
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• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkets normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa. (Ibid). 

 
Nästkommande rubrik lyder ”Centralt innehåll”19, som följs av ”I årskurs 7-9”. Under den här 
rubriken finns det centrala innehållet formulerat i punktform under rubrikerna ”Läsa och 
skriva”, ”tala, lyssna och samtala”, ”Berättande texter och sakprosatexter”, ”Språkbruk” samt 
”Informationssökning och källkritik”.  Nedan följer ett exempel från varje underrubrik, i ovan 
angiven ordning. 
 

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 
texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

• Att leda samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i 
vad som sagts. 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och 
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords 
och begrepps nyanser och värdeladdning. 

• Hur man citerar och gör källhänvisningar. (Ibid.) 

Analys av data/empiri  
Analysen av datan har strukturerats enligt Faircloughs tredimensionella modell. Jag har alltså 
först analyserat texten, under rubriken textnivå – den första dimensionen, sedan följer analysen 
av den diskursiva praktiken, under rubriken diskursiv praktik – den andra dimensionen. 
Slutligen kommer analysen av den tredje dimensionen, under rubriken social praktik – den 
tredje dimensionen. I de citat som analyseras kommer de ord som jag vill lägga extra vikt vid att 
kursiveras.  

Textnivå – den första dimensionen 

Vad sägs om ämnets syfte i kursplanerna? Hur sägs det? 

Lpo 94 
Lpo 94 nämns ämnets syfte uttryckligen vid fyra tillfällen under rubriken ”ämnets syfte och roll 
i utbildningen”:  

                                                        
19 19 Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka svenskämnets konceptioner i den 

senare delen av grundskolan är centralt innehåll för år 1-3 samt 4-6 inte medtagna. 
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Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film 
och teater. […] Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl 
samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. […] Svenskämnet 
syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. […] Svenskämnet syftar till att stärka 
elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund. (Kursplan för 
svenska, Lpo 94).  

Genom att i Lpo 94 skriva att ”utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 
möjligheter att använda och utveckla sin förmåga” tillskrivs eleverna en 
ansvarstagande roll för sitt lärande. Ordet använda (”att använda och utveckla sin 
förmåga”) implicerar att eleverna redan har en förmåga, som kan utvecklas.  

Lgr11  
Lgr 11 nämns ämnets syfte uttryckligen på två ställen under rubriken ”syfte”: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 
svenska språket. […] Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. (Kursplan för Svenska, Lgr 11) 

I Lgr 11 ska undervisningen i svenska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 
om svenska språket”.  Här tillskrivs inte eleverna samma ansvarstagande roll som i Lpo 
94, emedan ordet ”undervisningen” implicerar att det är läraren som bär ansvaret, 
eftersom det är läraren som bedriver undervisningen. Ordet ”kunskap” kan i 
förhållande till ordet förmåga, som används i Lpo 94, rimligen antas syfta på ett mer 
objektivt vetande, medan ordet förmåga syftar till en möjlighet att utföra något ” som 
enbart beror av inre egenskaper (Nationalencyklopedin, uppslagsord: förmåga [2011-
01-05])”. Kunskap kan också förstås som något mätbart, medan lärande och att 
använda förmågor inte är det. I förhållande till detta är det också viktigt att belysa att 
betygskriterierna i Lgr 11 har bytt namn till ”kunskapskrav”. Detta kan jämföras med 
användandet av ordet ”kriterier” i Lpo 94. Ordet kriterium kan förstås som en 
måttstock för bedömning, vilket betyder att ordet väl beskriver syftet med 
betygskriterier. Användandet av ordet kunskapskrav framstår därför som ett medvetet 
val, för att positionera sig gentemot Lpo 94 och befästa den nya läroplanens strävan 
efter mätbar kunskap. 

I Lpo 94 används ordet utbildning, där man i Lgr 11 istället talar om undervisning. 
Undervisning kan förstås i termer om att kunskap förmedlas (Nationalencyklopedin, 
uppslagsord: undervisning [2011-01-05]), medan utbildning också implicerar andra 
former av systematisk träning av färdigheter (Nationalencyklopedin, uppslagsord: 
utbildning [2011-01-05]).  

Ämnets syfte i Lgr 11 kan kort sammanfattas till att eleverna skall utveckla kunskaper i 
och om språket, samt utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter. Skapandet och 
bearbetandet av texter skall ske enskilt och tillsammans med andra, vilket kan förstås 
som både en förmåga som skall utvecklas samt en föreskrift om hur undervisningen 
skall gå till.  
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I Lpo 94 är dock ämnets syfte inte lika lätt sammanfattas, men det som skiljer sig mest 
från Lgr 11 är att ämnet syftar till att utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 
tänkande och kreativitet samt stärka individens kreativitet. Kommunikationsförmåga 
kan ses som en förmåga som på ett eller annat sätt går att mäta, medan tänkande och 
kreativitet, samt hur individens identitet stärks torde vara mer svårmätta.  

I Lpo 94 är ett av ämnets syften att utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 
tänkande och kreativitet, medan detta formuleras som en konsekvens av 
språkutvecklingen i Lgr 11: eleverna skall genom undervisningen ges möjlighet att 
”[…]utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”. Att utveckla elevers 
tänkande uttryck alltså inte direkt som ett syfte.  

Kunskaper i och om språket nämns endast uttryckligen i Lgr 11. 

Vad sägs om litteraturens roll i kursplanerna? Hur sägs det? 

Lpo 94 
I Lpo 94 anges ett av utbildningen i svenskas syften som ”att uppleva och lära av skönlitteratur, 
film och teater”. Här kan man se att litteraturläsandet ges ett egenvärde, i och med att det är 
något som ger en upplevelse. Men litteraturen ges också rollen som något man lär av. Det 
uttrycks också att ”Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar 
kunskaper och värderingar”. Här uttryck att litteraturen bär en del av kulturarvet, som får antas 
är något eftersträvansvärt för eleverna att ta del av. Men det uttrycks också att litteratur 
förmedlar kunskaper och värderingar, som kan förstås som något bortanför 
kulturarvstillägnandets egenvärde. Värderingar är formulerat i plural, vilket gör att det kan 
tolkas som att man genom litteraturen får möra olika värderingar.  
 
Under rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad” motiveras varför arbetet med litteratur är 
viktigt. Man menar bland annat att arbetet med (språket och) litteraturen ”skapar möjligheter att 
tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker”, och ”ger eleverna 
gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om”, samt kunskaper om det svenska 
språket, olika kulturarv och vår omvärld. Här uttrycks dels svenskämnet, som en ”plats” där 
eleverna får uttrycka vad de känner. Att meningen formuleras ”elevernas behov” tyder på att 
man tar för givet att alla elever har ett sådant behov, som de per automatik vill få utlopp för 
under svensklektionerna. Man skulle också kunna se det som att det här är något som skolan 
strävas efter att eleverna skall vilja, men det är inte så det är formulerat. Vidare ses litteraturen 
som något som ”ger” eleverna gemensamma erfarenheter, vilket kan förstås som att eleverna 
genom bildningen tillägnar sig en gemensam förståelsegrund. Ur ett erfarehetspedagogiskt 
perspektiv är det rimligt att tänka att man här istället hade poängterat att elevernas gemensamma 
erfarenheter kan lyftas fram genom litteraturen. Här uttrycks också kulturarv i plural, jämfört 
med den tidigare formuleringen som var i singular. Det kan tyckas problematiskt att tala om ett 
kulturarv, i en mångkulturell tid, men genom att nämna ett kulturarv (kulturarvet) tidigare i 
texten positioneras det som normen, vilket de andra kulturarven förhåller sig till.  
 
Ytterligare ett strävansmål formuleras enligt följande: [Eleven] får möjlighet att förstå kulturell 
mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former 
från Sverige, Norden och andra delar av världen”. 
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Under rubriken ”Skönlitteratur film och teater” motiveras litteraturens roll ytterligare. Bland 
annat så stärks litteraturens egenvärde genom att man talar om att skönlitteraturen ”öppnar nya 
världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser […]”. Här ges uttryck för att litteraturen inte 
bara är ett bildningsredskap, utan att den också förmedlar något (upplevelser). Vidare talas det 
om att litteraturen kan ge motbilder ”till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller 
och odemokratiska förhållanden”.  Det som uttrycks som exempel på vad motbilder behövs 
emot är krafter som man, utan att sticka ut hakan allt för mycket, kan säga att det råder 
konsensus om deras negativa egenskaper. Vad som inte problematiseras här är de inneboende 
stridigheter som råder inom alla kulturer, som den stora merparten i ett samhälle är ense om. 
 
Vidare menar man att ”språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten” 
samt att ”Skönlitteratur […] hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten”.  Här ses tecken på synen på litteratur som identitets- och/eller 
personlighetsutvecklande.  
 
Som nämnts ovan är det första strävansmålet att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära 
genom att läsa litteratur […]”. Vidare strävas också efter att eleven ”stimuleras till eget 
skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning […]”. Här signaleras att lusten att lära 
är överordnat litteraturläsningen, som kan ses som ett medel för lärandet.  
 
Lgr 11 
I Lgr 11 talas det om att eleverna i undervisningen ”ska möta samt få kunskaper om 
skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen”. Till skillnad från Lpo 94 positioneras 
inte ”ett kulturarv” innan resten av världen bjuds in. Vad kunskaper om skönlitteratur innebär 
specificeras inte ytterligare i denna del av texten, utan vilka kunskaper som åsyftas får utläsas ur 
ämnets centrala innehåll, vilket kommer behandlas senare i analysen.  
 
Litteraturens roll motiveras genom utsagan ”I mötet med olika typer av texter […] ska eleverna 
ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”.  
En skillnad som framträder här gentemot Lpo 94:s skrivningar om litteraturens roll är att man 
här uttrycker att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas i mötet med olika typer av texter. 
Detta kan tolkas som att förutsättningarna att utveckla språk, identitet och förståelse för 
omvärlden inte ges per automatik bara man möter olika typer av texter. Men utsagan skulle 
också kunna förstås som att ordet ska syftar tillbaka till olika texter, alltså att eleverna ska få 
möta olika texter, och att en förutsättning för utveckling då ges. Det jag åsyftar här är alltså att 
det i Lpo 94 uttrycks att litteratur i sig har en utvecklande effekt på människor, oavsett hur den 
bearbetas, men den uppfattningen kan inte lika lätt urskiljas i Lgr 11. 
 
Av de sju punkter under centralt innehåll, med underrubriken ”Berättande texter och 
sakprosatexter” är det fyra som explicit handlar om skönlitteratur. Av dessa uttrycker två 
punkter berättartekniskt samt stilistiskt innehåll. Detta uttrycks exempelvis enligt följande: 
”Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsmässigt skiljer sig från varandra”. 
Det här skulle kunna härledas till ett bildningsämne (eller en litterär färdighetsträning). De två 
andra punkterna rör dels, vilka litterära verk som skall läsas (”Skönlitteratur för ungdomar och 
vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen”). Dessa verk skall även vara 
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författade av ”betydelsefulla” ungdoms- och vuxenboksförfattare, samt belysa ”människors 
villkor och identitets- och livsfrågor”. Här positionerar sig Lgr 11 gentemot Lpo 94, eftersom 
detta kan tolkas som att all litteratur inte per automatik belyser dessa frågor, vilket i 
förlängningen kan förstås som att det endast är dessa verk som utvecklar elevers identiteter och 
hjälper dem att besvara dessa livsfrågor. 

Vad sägs om språkets roll i texterna? Hur sägs det? 

Det skall nämnas att det i båda kursplanerna talas om språkets roll på två sätt. Dels det svenska 
språkets roll för individen i utbildningen, dels språket i den mening som kan härledas till en 
akademisk tradition av studier i det svenska språket. Det är den senare jag huvudsakligen 
kommer fokusera på.  
 
Lpo 94 
I Lpo 94 finns ett flertal formuleringar om språkets (språkförmågans) vikt för studier i alla 
ämnen, samt för det fortsatta livet. Ofta, när man talar om språket, talar man också om dess 
användningsområden, och hur språket utvecklas (tillexempel i samspel med andra). Till 
exempel finner man följande mening under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad – 
Språket”: ”När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, skriver och tänker – i meningsfulla 
sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter”. Här ges en beskrivning av hur 
språkutveckling kan ske, det vill säga genom användning av språket i meningsfulla situationer. 
Den här beskrivningen visar på en möjlig förklaring till hur språkutveckling kan ske, medan 
meningen som följer (”Genom att använda språket lär sig eleverna att behärska situationer som 
ställer språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet”) framställer sin utsaga 
som en sanning. Detta i och med formuleringen ”lär sig eleverna” till skillnad från exempelvis 
”kan eleverna lära sig” som skulle vara en möjlig förklaring, men inte slutgiltig. Utsagor som 
tyder på en ren språklig färdighetsträning går inte att finna, utan formuleras som en ”biprodukt” 
av eget skrivande, till exempel i följande formulering i strävansmålen: ”genom eget skrivande 
fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer […]”. 
 
I ett av Lpo 94:s strävansmål uttrycks det att skolan strävar efter att eleverna ”genom skrivandet 
och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan”. Ordet påverkan uttrycker 
vad till exempel tänkande och lärande kan användas till.  
 
Lgr 11 
I Lgr 11 talas det om att eleverna genom undervisningen ska ”ges förutsättningar för att 
utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i 
olika sammanhang och för olika syften”. Man fortsätter med att motivera vad detta innebär för 
eleverna genom att uttala att det innebär att ”eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet 
att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”. I en liknande formulering i Lpo 94 
ingick även ordet påverkan, där ordet påverkan är kan förstås som något som tänkande och 
lärande kan användas till. Varför eleverna skall bli bättre på att tänka, kommunicera och lära är 
inte uttryckt i skrivningen i Lgr 11.  
 
I Lgr 11 uttrycks också att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 
språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling […]”. Detta kan ses som dels en 
färdighetsträning, dels en bildningsträning. Man uttrycker också att en del av ämnets centrala 
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innehåll innefattar ”[s]pråkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och 
satsdelar”. Möjligheten för isolerad färdighetsträning i grammatik framkommer här tydligare än 
i Lpo 94, där den grammatiska träningen kan ses som en ”biprodukt” av eget skrivande.  
 
Språket ges en central roll i Lgr 11, men hur språkutveckling sker är inte formulerat, närmare än 
att eleverna skall få möjlighet att utveckla diverse kunskaper genom undervisningen.  Ordet 
undervisning* förekommer på tolv ställen under rubriken ”Syfte”. Detta skall jämföras mot Lpo 
94, där ordet endast förekommer vid ett tillfälle.  

Hur ser man på förhållandet språk/litteratur? 

Lpo 94 
Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” uttrycks: ”I ämnet svenska behandlas språk 
och litteratur som en helhet.” I meningen finns ingen uppmaning eller föreskrivande, utan 
utsagan framställs som en sanning. Meningen är passiviserad, och kan därigenom sakna en 
agent, det vill säga den som behandlar ämnet som en helhet. Vidare förklaras att ämnet, 
eftersom det är en helhet, inte kan delas upp i efter varandra följande moment, som i given 
turordning bygger på varandra. Trots detta så följer två underrubriker – Språket och 
skönlitteratur, film och teater – som delar upp ämnet från en helhet till två delar. Det här kan 
tolkas som att den traditionella uppdelningen av språk och litteratur inom svenskämnet erkänns, 
och att det kan ses som en förklaring till formuleringen om att litteratur och språk behandlas 
som en helhet inte är uttryckt som att språk och litteratur är en helhet.  
 
Trots att ämnet på ett flertal ställen delas upp i de två delarna språk och litteratur skall sägas att 
man på ett flertal ställen finner formuleringar om vikten av helheten för språkutveckling. Ett 
exempel på detta är: ”När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker 
– i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter”.  
 
Språket och litteraturens nämns också i kursplanens första mening, där ”[…] förmågan att tala, 
lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater”. Även om 
språk och litteratur delas upp till två delar, så förekommer de båda i den första meningen, vilket 
kan ses som ett tecken på att både språkets och litteraturens jämbördiga vikt för ämnet befästs.  
 
Lgr 11 
Lgr 11 innehåller inga formuleringar om hur språk och litteratur förhåller sig till varandra. Det 
finns inte heller några meningar där språket och litteraturens vikt för ämnet formuleras. 
Utelämnandet av detta kan tolkas som att det inte är av vikt att behandla ämnet som en helhet.  

Vad sägs om elevernas individuella/ sociala och ifrågasättande utveckling, och hur talas 
det om detta?  

Lpo 94 
Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” sägs att ”språket och litteraturen har stor 
betydelse för den personliga identiteten”, samt ”[s]venskämnet syftar till att stärka elevernas 
identitet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund”. Vilken betydelse språk och 
litteratur har för identitetsskapandet utvecklas inte vidare, men att utbildningen i svenska skall 
vara eleverna till gagn på ett individuellt utvecklande plan uttryck på flera ställen. Ett exempel 
på detta är: ”Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas 
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behov att uttrycka vad de känner och tänker”. Här ges uttryck för att alla elever har ett 
(inneboende) behov av att uttrycka vad det känner och tänker, som behjälps av arbete med språk 
och litteratur. Det är alltså arbetet som tillskrivs möjlighetsskapandet av tillgodoseendet av ett 
behov, vilket kan förstås som att man genom att arbeta med litteratur och språk tillägnar sig 
”verktyg” för att uttrycka tankar och känslor. Följande mening lyder: ”Det ger gemensamma 
upplevelser att reflektera över och tala om”. Här lyfts svenskämnets inom gruppen 
gemensamhetsskapande strävan fram.  
 
Vidare uttrycks också att ”såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i 
arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna”, vilket i väldigt hög grad 
kan ses som en personligt utvecklande syn på litteratur.  
 
Svenskämnet tillskrivs också en roll för att utveckla elevernas förståelse för andra individer, 
deras språk samt omvärlden. Ett av ämnets syften är att eleverna skall”[…] med förståelse 
respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift”. Det uttrycks att eleverna ”får en möjlighet 
att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från […] andra 
delar av världen” samt att språkutveckling bidrar till att ”[e]levernas förmåga att reflektera och 
att förstå omvärlden växer”. 
 
En av skolans uppgifter formuleras som att ”[…] med utgångspunkt i elevernas egna kulturella 
skapande och med anknytning till deras läs-, film-, och teatererfarenheter låta olika upplevelser, 
åsikter och värderingar mötas”. Här lyfts det fram att en av skolans uppgifter är att låta olika 
åsikter och värderingar mötas. Dessa upplevelser knyts till deras läs-, film-, och 
teatererfarenheter, men dessa tillskrivs, som ovan påvisats, en roll i utvecklandet av förståelsen 
av omvärlden. Det kan tyckas vara en långsökt tolkning, men kursplanen ger ändå ett utrymme 
för att låta elevernas åsikter om ”de stora frågorna” mötas. 
 
Ett av skolans strävansmål är att eleverna ”utvecklas en språklig säkerhet i tal och skrift och 
kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet 
erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan”. Även om de flesta skrivningarna 
som handlar om elevens individuella/sociala ifrågasättande utveckling i Lpo 94 handlar om den 
personliga utvecklingen, eller om ämnets roll för en ökad förståelse för omvärlden, ges här 
uttryck för ämnets roll för elevernas sociala ifrågasättande utveckling. Detta främst på grund av 
ordet påverkan, som innebär att skolan strävar efter att eleverna genom sin utbildning i svenska 
skall tillägna sig medel för att bidra till förändring. Det är inte uttryckt vad eleverna skall 
påverka genom tillägnandet av språklig förmåga, men det uttrycks ändock att språklig förmåga 
är ett medel för påverkan.  
 
Lgr 11 
Ämnets identitetsutvecklande och förståelseskapande sida lyfts fram även i Lgr 11. Detta 
uttrycks enligt följande: ”I mötet med olika typer av texter […] ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”. Vidare uttryck 
också ”[a]tt ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”. Här tillskrivs språket vikt 
för att eleverna skall bli funktionella människor i samhället, på ett socialt plan. 
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Som nämnts ovan så ges det i Lpo 94 uttryck för att ett av skolans strävansmål är att eleverna 
skall tillägna sig språket som ett medel för att tänkande, lärande, kontakt och påverkan. En 
liknande formulering finns i Lgr 11: ”[…] eleverna skall [genom undervisningen] ges möjlighet 
att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”. Påverkan, eller en liknande 
formulering finns inte med i Lgr 11, vilket leder till att den socialt ifrågasättande strävan som 
kan skönjas i Lpo 94 inte kan spåras i Lgr 11. Ämnet ges därmed en mer personligt utvecklande 
prägel. I ljuset av detta skall nämnas att eleverna genom undervisningen skall ”[…] ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 
texter […]”. Man kan förstå skillnaden mellan att ha ”åsikter” och att ”påverka” som att påverka 
också syftar till en handling, som leder till förändring. Alltså formulerandet av åsikter skulle 
möjligtvis leda till en förändring av till exempel en annan persons åsikter, medan påverkan 
uttryckligen förändrar något.  
 

Diskursiv praktik – den andra dimensionen 

Vad för sorts svenskämne (svenskämneskonceptioner) skapas genom detta tal? Vilka 
ämneskonceptioner kan detta förstås som? 

Lpo 94 
I textanalysen av Lpo 94 framträder formuleringar som tyder på en diskursiv konstruktion av 
svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Det finns även formuleringar som tyder på 
en interdiskusiv koppling till svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Det finns däremot inga formuleringar som tyder på 
konceptionen svenska som färdighetsämne.  
 
En personlighetsutvecklande syn på litteratur, som kan skönjas i Lpo 94, kan härledas till 
bildningsämnet och till den erfarenhetspedagogiska konceptionen. Ytterligare ett uttryck för 
denna konception uttrycks i följande citat: ”Såväl det gemensamma utbytet som den 
individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora 
livsfrågorna”. Här tränger den erfarenhetspedagogiska konceptionen igenom ytterligare, 
eftersom man menar att arbete kring litteratur bidrar till ge svar på ”de stora livsfrågorna”. 
 
Tydligast syns diskursiva tecken på konceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 
när det kommer till frågan om individuell/ socialt ifrågasättande utveckling, eftersom det tydligt 
framkommer i Lpo 94 att den personliga identiteten, individuella utvecklingen och förståelsen 
för omvärlden fokuseras. Under den här frågan kan man visserligen även skönja en tendens till 
ett demokratiämne, i och med att ett stävansmål är att eleverna skall utvecklas språkligt som ett 
medel för påverkan. Tendenserna till diskursiva konstruktioner av bildningsämnet kan skönjas i 
de formuleringar där litteraturen ges en roll som bidragande till förståelsen av kultur eller 
kulturarv, men tendenserna kan ändock inte ses som särskilt starka, eftersom dessa 
formuleringar ofta står tillsammans med skrivningar om språkets vikt. Ytterligare ett argument 
för att den här konceptionen inte är särskilt övervägande är att det inte endast ges uttryck för 
tillägnandet av ett kulturarv, utan att eleverna också skall bearbeta detta för att ges en möjlighet 
att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar.  
 



 

 35 

I Lpo 94 poängteras tydligt att språk och litteratur inte är två delar som ska behandlas som en 
helhet. Detta är en starkt tongivande tendens till konceptionen svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne. 
 
Det finns inga formuleringar som tyder på förespråkandet av en språklig färdighetsträning och 
där igenom färdighetskonceptionen. Den språkliga träningen sätts genomgående i förhållande 
till syftet med denna; att kritiskt granska, se sammanhang samt öka förståelsen för omvärlden. 
 
 

 Färdighets-
ämne 

Bildningsämne Erfarenhets- 
pedagogiskt 

Demokratiämne 

Språk Isolerad 
färdighets-
träning. 
 

Isolerat från 
litteraturen. 
 

Verklighetstrogna 
uppgifter. 
 

Genom 
litteraturen. 
Autentiska 
uppgifter. 

Litteratur - Personlighets-
utvecklande.  

Centrala 
humanistiska 
frågor. 
Individ/samhälle. 

Centrala 
humanistiska 
frågor, med 
tyngdpunkt på 
demokrati/ 
Samhälle. 

Ämnets syfte Praktiskt 
nyttjande i 
framtiden. 

Bildning, 
kulturarv. 

Personlig 
utveckling. 

Aktiva 
medborgare/ 
ändrade 
samhälls-
strukturer. 

Språk/litteratur (Isolerat.) Isolerat. Integrerat. Integrerat 
Individuellt/sam-
hällsdeltagande 
fokus 

Individ. Individ. Individ. Samhälls-
deltagande. 

Figur 4. Analys av den diskursiva praktiken i Lpo 94. 

 
Lgr 11 
I de diskursiva konstruktioner som går att skönja ur analysen av Lgr 11 syns tendenser till 
konceptionen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, eftersom litteraturen lyfts fram 
som viktig för att eleverna skall skapa förståelse för omvärlden, utveckla sin identitet samt 
språk. Det finns dock formuleringar som tyder på en interdiskursiv koppling till svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne, samt svenska som färdighetsämne. Det finns dock inga 
formuleringar som tyder på den diskursiva konstruktionen svenska som erfarenhetspedagogiskt 
demokratiämne.  
 
Det finns tendenser till det erfarenhetspedagogiska ämnet, men det som gör att det inte kan ses 
som den konception med starkast tonvikt är det språkbruk som används i hög grad, där man 
talar om kunskaper i och om språket, samt litteratur. Även om det i Lgr 11 uttrycks att 
undervisningen skall ge eleverna möjligheter att utveckla språket för att tänka, kommunicera 
och lära, så skrivs ämnets syfte fram som just att utveckla kunskaper i och om det svenska 
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språket, samt litteraturen. Detta kan ses som tecken på ett bildande syfte, gentemot Lpo 94:s 
fokus på utvecklande av förmågor som kan härledas till en personlig utveckling.  
 
Det är dock inte så att litteraturhistoriskt bildningsämne, eller språklig färdighetsträning är 
konceptioner som finns klart och tydligt i texterna. En svårighet vad gäller klassificeringen av 
konceptionerna som Lgr 11 kan härledas till är formuleringen av ämnets centrala innehåll. Det 
centrala innehållet är relativt koncist formulerat, och övervägande delen har ett formalistiskt 
innehåll. Även det centrala innehållet under rubriken ”Berättande texter och sakprosatexter” 
lyfter främst fram de formalistiska delarna av litteraturläsning.  
 
Vad gäller förhållandet mellan litteratur och språk finns inga explicita formuleringar om 
förhållandet mellan språk och litteratur inom svenskämnet. Detta kan ses som ytterligare ett 
argument för att den erfarenhetspedagogiska konceptionen inte är särskilt framträdande. Detta 
kan jämföras med den uttryckliga formuleringen i Lpo 94 om att språk och litteratur skall ses 
som en helhet.  
 

 Färdighets-
ämne 

Bildningsämne Erfarenhets- 
pedagogiskt 

Demokratiämne 

Språk Isolerad 
färdighets-
träning. 
 

Isolerat från 
litteraturen. 
 

Verklighetstrogna 
uppgifter. 
 

Genom 
litteraturen. 
Autentiska 
uppgifter. 

Litteratur - Personlighets-
utvecklande.  

Centrala 
humanistiska 
frågor. 
Individ/samhälle. 

Centrala 
humanistiska 
frågor, med 
tyngdpunkt på 
demokrati/ 
Samhälle. 

Ämnets syfte Praktiskt 
nyttjande i 
framtiden. 

Bildning, 
kulturarv. 

Personlig 
utveckling. 

Aktiva 
medborgare/ 
ändrade 
samhälls-
strukturer. 

Språk/litteratur (Isolerat.) Isolerat. Integrerat. Integrerat 
Individuellt/sam-
hällsdeltagande 
fokus 

Individ. Individ. Individ. Samhälls-
deltagande. 

Figur 5. Analys av den diskursiva praktiken i Lgr11. 

 

Social praktik – den tredje dimensionen 

Lpo 94 
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, som är mest framträdande i Lpo 94 torde rimligtvis 
kunna kopplas till den demokratiska utbildningskonceptionen. Detta då skolan inom den 
demokratiska konceptionen syftar till att vara till samhällets hjälp, och fostra demokratiskt och 
politiskt bildade människor som är aktiva deltagare i demokratin (Englund 2005:312). Att påstå 



 

 37 

att fostrandet av aktiva deltagare i demokratin är kursplanens huvudsakliga syfte skulle vara en 
överdrift, men det finns uttryck som tyder på ämneskonceptionen erfarenhetspedagogiskt 
demokratiämne. Det är lättare att se kopplingar mellan konceptionen svenska som 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne och den demokratiska utbildningskonceptionen, i och 
med dess gemensamma strävan efter att fostra demokratiskt aktiva medborgare, än 
utbildningskonceptionens kopplingar till den erfarenhetspedagogiska. Men genom att uttala vad 
som är viktigt, och genom det som inte omnämns som viktigt kan man utesluta de 
utbildningskonceptioner som är mindre framträdande. Till exempel så är ett argument för att det 
finns svaga kopplingar mellan det erfarenhetspedagogiska ämnet (som är mest framträdande i 
Lpo 94) och den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionens tendens att ”dela upp” ämnet 
enligt den tradition som råder inom de akademiska disciplinerna.  
 
Den patriarkaliska utbildningskonceptionen vilade på parallellskolesystemets uppdelning av en 
medborgar- och arbetsduglighetsfostran (för folkskolan) och en kulturarvsförmedling (för 
läroverket) (Englund 2005, s. 38). Lpo 94 däremot fokuserar till stor del på individens 
utveckling och omvärldsförståelse, vilket tyder på att det inte finns några kopplingar till den 
patriarkaliska utbildningskonceptionen. 
 
Lgr 11 
Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne (samt svenska som ett färdighetsämne) kan 
rimligtvis placeras under den vetenskapligt rationella konceptionen. Detta i och med 
utbildningskonceptionens fokus på en essentialistisk kunskapssyn, samt ämnenas (ovan 
nämnda) koppling till de akademiska disciplinerna (Ibid, s. 236). I Lgr 11 kan man finna den 
vetenskapligt rationella utbildningskonceptionens fokus på lärarnas roll som 
kunskapsförmedlare, som i Lgr 11 bland annat uttrycks genom ordvalet undervisning (jrf 
utbildning i Lpo 94). Det faktum att det i kursplanen för svenska i Lgr11 inte går att finna några 
utsagor som tyder på en strävan efter en medveten medborgerlig och politisk bildning är ett 
argument för kursplanens vetenskapligt rationella utbildningskonception (och samtidigt ett 
argument för att anknytningen till den demokratiska konceptionen är mycket svag).  
 
Fokuseringen på kunskap i Lgr 11, jämfört med Lpo 94:s fokusering på lärande och utvecklande 
av förmågor, kan också knytas till den vetenskapligt rationella konceptionen, och dess tro på 
objektiv vetenskap.  
 
Lgr 11 och det litteraturhistoriska bildningsämnet har en svag anknytning till den patriarkaliska 
utbildningskonceptionen genom att förmedlandet av kulturarv är viktiga inom de båda (även om 
detta bara är en del av den vetenskapligt rationella konceptionen). 
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Kapitel 5 Diskussion  

Slutsatser 
 
Jag avser här att diskutera hur förändringar av syn på svenskämnet kan förstås i relation till 
svenskämnets historiska utveckling, samt vilka utbildningskonceptioner ämneskonceptionerna 
kan härledas till, och hur dessa kan förstås ur ett samhälleligt perspektiv; det vill säga den tredje 
dimensionen i Faircloughs analysmodell. Jag avser också att diskutera hållbarheten i mina 
resultat. 
 
Syftet med denna studie har varit att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur ämnet 
svenska konstrueras i kursplaner i svenska. I studien ingår kursplaner för svenskämnet i Lgr 11 
och Lpo 94 för att se vilka ämneskonceptioner, det vill säga ämnets syfte, innehåll och 
arbetsformer, man kan skönja i dessa och om, och i så fall hur, kunskapssynen har förändrats.  
 
Här nedan behandlas studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna, i tur och ordning. 
Där det är relevant kommer resultaten även att relateras till den ovan redovisade tidigare 
forskningen. 

Vilken syn på kunskap och lärande, det vill säga ämneskonceptioner, kommer till uttryck i 
kursplanerna i svenska i Lpo 94 och Lgr 11? 

Utifrån min analys kan slutsatserna dras att kursplanen för svenska i Lpo 94 tenderar att ge 
uttryck för ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, i och med den starka 
betoningen på elevernas individuella, personliga utveckling, samt förståelsen för omvärlden. 
Det poängteras också vid ett flertal tillfällen att språk och litteratur skall behandlas som en 
helhet, vilket även det tyder på den erfarenhetspedagogiska konceptionen. Utöver detta finns 
även uttryck för svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, samt svenska som 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, i och med formuleringar om litteraturens vikt för 
förståelsen för omvärlden, samt formuleringar om språkets vikt för möjlighet till påverkan. 
Även om formuleringarna om påverkan inte är särskilt många, så är det ändå av vikt att de 
faktiskt finns där. Man skulle kunna argumentera för att ”ett litet ord” i en kursplan inte avgör 
vilken konception ämnet skall tillskrivas, men i och med det kritiskt diskursanalytiska 
perspektiv jag har anlagt så vill jag påstå att detta ändå är av vikt, och till och med argumentera 
för att det är just de ”små” formuleringarna som faktiskt gör skillnad. 
 
Vad gäller Lgr 11 kan slutsatsen dras att det svenskämne som presenteras i dokumentet tenderar 
att ge uttryck för konceptionen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. Detta i och med 
formuleringar om litteraturens vikt för elevernas förståelse för omvärlden, skapandet av den 
egna identiteten, samt språkutveckling. Det erfarenhetspedagogiska ämnet kommer också till 
uttryck, men formuleringar om kunskaper i och om språket som ämnets syfte gör att denna 
konception inte blir tongivande. Vidare finns även formuleringar som tyder på konceptionen 
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svenska som ett färdighetsämne, främst i och med formulerandet av ämnets centrala innehåll, 
där detta komma fram tydligast. Formulerandet av ämnets centrala innehåll försvårar också 
klassificeringen av ämnet enligt de konceptioner som legat till grund för analysen, eftersom 
betoningen i det centrala innehållet ligger på färdighetsträning, även i de avsnitt som handlar om 
litteratur. Det här leder mig till slutsatsen att kursplanen för svenska i Lgr 11 har en delvis 
splittrad identitet, eftersom det litteraturhistoriska bildningsämne som de delar som formulerar 
ämnets syfte ger uttryck för, inte riktigt syns i formuleringen av ämnets centrala innehåll, som i 
högre grad ger uttryck för konceptionen svenska som ett färdighetsämne.  

Vilka förändringar av syn och kunskap kommer till uttryck i Lgr 11 i förhållande till Lpo 
94? 

Litteraturen ges en viktig roll i båda kursplanerna. I båda kursplanerna talas det om litteraturens 
personlighetsutvecklande roll, men i Lpo 94 ges det uttryck för en syn på litteratur där lärande 
är överordnat litteraturen, och att man lär sig genom att läsa litteratur. I Lgr 11 där emot, så 
formuleras det i det centrala innehållet ett färdighetstränande mål med litteraturläsning. Den 
färdighetstränande synen finns mer utpräglad i Lgr 11 (främst i det centrala innehållet), vilket 
kan kopplas till kursplanens formuleringar om kunskap, som kan förstås som ett objektivt 
vetande, jämfört med Lpo 94:s fokus på utvecklande av förmågor. Avsikten med min studie har 
inte varit att analysera den mediala diskursen eller den politiska diskursen på andra nivåer än 
just hur den kommer till uttryck i styrdokumenten. Men en koppling till regeringens krav på 
tydliga mål och kunskapsresultat är, enligt min mening, en möjlig förklaring till formuleringar 
kring kunskap i Lgr 11 och utelämnandet av formuleringar kring utvecklande av förmågor. 
Detta i och med att förmågor är svåra att formulera som tydliga mål, och mycket svårmätta om 
man vill mäta kunskapsresultat i skolan.  
 
I Lpo 94 uttrycks det på ett flertal ställen att språket och litteraturen är en helhet inom 
svenskämnet, medan det inte finns några formuleringar i Lgr 11 som tyder på en integrerad syn 
på språk och litteratur. Detta tyder på en koppling till den traditionella uppdelningen av 
svenskämnet inom universitetsvärlden, vilket även kan koppas till det uppdelade svenskämne 
som Gun Malmgren (1992) beskriver var det rådande i Supplement 80. Man kan alltså tala om 
en utveckling av ett från början segregerat svenskämne, som i och med Lpo 94 strävade efter att 
integreras, för att sedan i Lgr 11 åter splittras upp. Bergöö (2005, s. 37f) menar att dagens 
svenskämne har från folkskoletraditionen ärvt drillen, och från läroverks- och 
flickskoletraditionen ”uppsatsskrivning, grammatik och litteraturhistoriskt orienterad läsning”. 
Detta skrevs innan Lgr 11 var formulerad, men min undersökning visar att det fortfarande finns 
spår kvar av detta.   
 
Att det i Lpo 94 vanligt förekommande ordet utbildning har bytts ut mot ordet undervisning 
visar på ett större ansvar för läraren som kunskapsförmedlare i undervisningssituationen. Detta 
kan analyseras i förhållande till formulerandet av ett centralt innehåll. Målet med ett centralt 
innehåll torde vara att skapa en likvärdig utbildning för Sveriges grundskoleelever; en garant för 
att alla lär sig samma saker. Men samtidigt menar Nordin (2010 s. 1) att tendens till starkare 
central styrning samt tydligare kunskapskrav dränerar läraryrkets legitimitet samt urholkar ett 
tidigare rådande bildningsideal. Man skulle alltså kunna tala om att lärares makt att styra över 
sin undervisning har minskat, samtidigt som ansvaret för undervisningen, eller 
kunskapsförmedlingen, ökar.    
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Hur kan kursplanerna förstås i förhållande till Englunds utbildningskonceptioner? 

De slutsatser man kan dra vad gäller Englunds utbildningskonceptioner utifrån analysen av 
kursplanerna är att Lpo 94 tenderar att ge uttryck för en demokratisk utbildningskonception, 
dels i och med dess formuleringar som kan härledas till det erfarenhetspedagogiska 
demokratiämnet, dels i och med att det som inte framställs som viktigt gör att man kan utesluta 
de andra konceptionerna.  
 
Tydligare kopplingar finns dock mellan Lgr 11 och den vetenskapligt rationella konceptionen, i 
och med kunskapssynen som kan tillskrivas formulerandet av ett centralt innehåll, samt 
utelämnandet av formuleringar kring vikten av att litteratur och språk behandlas som en helhet. 
På samma vis som utbildningskonceptioner utesluts genom vad som inte sägs i Lpo 94 kan detta 
göras vad gäller Lgr 11. Eftersom det inte finns några formuleringar i Lgr 11 som tyder på 
konceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, kan den demokratiska 
utbildningskonceptionen uteslutas.  
 
Det som blir synligt genom min analys är att Lpo 94 var ett dokument som sökte sträva i nya 
riktningar, i förhållande till skolans historia. I Lgr 11 finner man dock flera paralleller till hur 
skolan sett ut. Detta antyder en möjlig förändring i den samhälleliga diskursen, där element som 
kan anses ”bakåtsträvande” går att skönja.  
 
Studien avser inte att säga något om hur utbildningen faktiskt ser ut i skolan, och det är viktigt 
att påpeka att även om en viss ämnes- eller utbildningskonception kommer till uttryck i 
styrdokumenten, så är det mycket möjligt att andra konceptioner kommer till uttryck på 
realiseringsarenan. 

Betydelse  
Under den här rubriken ämnar jag att knyta an till forskning som presenterats under rubriken 
”Tidigare forskning”. Vidare kommer jag att diskutera studiens relevans för professionen, vad 
den bidrar med till forskningen, samt motivera varför studien är intressant ur ett samhälleligt 
perspektiv. 
 
Morawski (2010) och Nordin (2010) kommer fram till liknande resultat i sina undersökningar. 
Nordin (Ibid, s. 1)har genom en diskursanalys undersökt betänkandet Tydligare mål och 
kunskapskrav i grundskolan, och menar att man i detta kan skönja en tendens till starkare 
central styrning samt tydligare kunskapskrav, vilket han menar dränerar läraryrkets legitimitet 
samt urholkar ett tidigare rådande bildningsideal. Morawski (2010) kommer fram till att två 
diskurser går att urskilja i de två offentliga utredningar om skolan som presenterades mellan 
1994 och 2007 (SOU 1997:121, SOU 2007:28).  I den tidigare utredningen förespråkas lärarens 
professionalisering, lärarens frihet att styra över innehållet, samt decentralisering av skolan. I 
den senare förespråkas nationell samordning, mätbara kunskaper samt lärarens ansvar över att 
alla elever når de uppsatta målen. Min studie visar på tendensen lärarens frihet att styra över 
innehållet i Lpo 94, samt tendensen till nationell styrning i och med att det finns ett centralt 
formulerat innehåll i Lgr 11. Det bildningsideal som Nordin menar urholkas i det undersökta 
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betänkandet Tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan skulle också kunna tänkas urholkas 
i och med det centrala innehållet. Detta då färdighetsträning lyfts fram i högre grad i Lgr 11 än i 
Lpo 94.  
 
Morawski (2010) menar att det finns en spänning mellan frihet och kontroll i läroplaner, som 
grundas på vilka som tillerkänns makten att formulera dessa, samt vilka didaktiska frågor som 
lyfts fram vid formulerandet. I förhållande till detta kan sägas att mitt resultat visar att det råder 
en större frihet i Lpo 94 än i Lgr 11, i och med att lärare tillerkänns mer makt över att formulera 
innehållet i den förra. Det kan också sägas att resultatet visar man vid formulerandet av Lgr 11 
verkar ha lyft fram den didaktiska frågan om betygssättning i högre grad, eftersom kursplanen 
ger uttryck för en strävan att kunna fokusera på mätbar kunskap. 
 
Knutas (2008) resultat visar de intervjuade lärarnas individualistiska syn på elever samt lärarnas 
syn på samhället som konfliktfritt. Detta kan jämföras med Englunds (2005, s. 309) mening om 
att en syn på objektiv vetenskap, som råder inom den vetenskapligt rationella konceptionen, 
tenderar att dölja skilda ideologier och värderingar.  Eftersom Knutas studie undersöker lärares 
uppfattningar är resultatet inte direkt jämförbart med mitt, men det som kan sägas är att det 
signalerar en samhällelig diskurs, som skulle kunna förstås i termer av en vetenskapligt rationell 
utbildningskonception.   
 
Den här studien har hög relevans samt är ett viktigt tillskott till forskningen eftersom den 
behandlar ett nytt dokument, som mig veterligen inte är undersökt än. Det faktum att en ny 
läroplan sjösätts har i sig stor betydelse för det svenska skolsystemet. Det påverkar de som 
arbetar i skolan, samt elever på ett direkt vis, eftersom det formulerar deras arbete. Det betyder 
att den här undersökningen torde vara av intresse för yrkesverksamma lärare, eftersom den 
påvisar förändringar i syftet med deras arbete. Studien är också relevant ur ett samhälleligt 
perspektiv, eftersom den studerar läroplaner som politiska dokument och visar hur 
underliggande värderingar och kunskapssyner kommer till uttryck i dessa. På detta sätt 
synliggörs deras ideologiska karaktär och möjliggör en mer nyanserad epistemologisk 
diskussion som går bortom den politiska debattens förenklade uppställningar av typen 
”kunskapsskola” och ”flumskola”. Utöver detta finns samhällelig relevans i det faktum att 
studien till syvende och sist diskuterar vilka förändringar av kunskapssynen som förväntas 
omsättas i det svenska skolsystemet. 
 
Studien kan ses som ett försök till en tidigare oprövad förklaringsmodell, eftersom den 
kombinerar ämnes- och utbildningskonceptioner i en kritiskt diskursanalytisk metodansats. 
Kombinationen av ämnes- och utbildningskonceptioner visar också på studiens relevans, 
eftersom det, så vitt jag vet, inte finns någon undersökning som kombinerat dessa två 
perspektiv.  

Reflektion över forskningsprocessen 
Jag avser under den här rubriken att reflektera kring användandet av svenskämnets konceptioner 
samt utbildningskonceptioner i min analysmodell. 
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En brist i min studie skulle kunna vara att svenskämnets konceptioner – som de hittills är 
formulerade – kanske inte riktigt fångar in det svenskämne som presenteras i Lgr 11. Detta i och 
med att jag genom min analys inte kunde kategorisera svenskämnet enligt en viss konception 
helt oproblematiskt. Jag skall åter igen säga att konceptionerna är analytiska konstruktioner, 
som inte ämnar kunna förklara ett svenskämne helt och hållet, men jag fann det oavsett detta 
svårare att placera in Lgr 11 än Lpo 94. Detta kan tyda på att analysfrågorna inte var ultimat 
utformade för att analysera Lgr 11, vilket är mycket möjligt, eftersom konceptionerna är 
utformade efter hur svenskämnet sett ut, med undantag för svenskämnet som demokratiämne, 
som är utformad efter hur ett svenskämne skulle kunna se ut. De konceptioner som hittills har 
försökt att fånga in svenskämnet kanske inte fungerar som en förklaringsmodell över det 
svenskämne som den nya läroplanen nu förespråkar. Detta, vill jag påstå, varken bekräftar eller 
dementerar Bergöös (2005, s. 38) mening om att ”[g]rovt sammanfattat kan man tala om att 
forskningen identifierat svenskämnets rötter men har problem med dess nuvarande identitet”. 
Jag vill påstå att jag har bidragit till att ringa in svenskämnets nuvarande identitet (om än en 
splittrad sådan), men att svenskämnets rötter, där emot, möjligtvis inte är den bästa 
förklaringsmodellen. 
 
På samma vis som det inte var helt problemfritt att använda ämneskonceptionerna som 
förklaringsmodell för Lgr 11, har jag stött på problem med att kategorisera Lpo 94 enligt 
Englunds utbildningskonceptioner. Detta i och med att den demokratiska konceptionen blir den 
konception som ligger närmast, dels på grund av formuleringar som tyder på den demokratisk 
ämneskonception, dels eftersom Lpo 94 inte ger uttryck för att inte höra till den (vilket den gör 
vad gäller de övriga). Det här är så klart problematiskt för en analysmodell, men som nämnts 
tidigare, så är det inom den kritiska diskursanalysen också viktigt att ta just det som inte sägs i 
beaktning. 
 
Ämnes- och utbildningskonceptioner är, som tidigare påpekats, analytiska konstruktioner, vilka 
inte framkommer i helt ”rena former” i empirin. Samtidigt så behövs analysredskap för att man 
skall kunna analysera ett material metodiskt, och svenskämnets konceptioner är väl förankrade i 
den didaktiska forskningen, vilket kan motivera analysredskapens legitimitet. 

Nya frågor/vidare forskning 

Ett intressant sätt att fortsätta denna studie vore att undersöka hur svenskämnet kommer att 
förändras på realiseringsarenan efter implementerandet av Lgr 11. Det vore också intressant att 
göra en diskursanalytisk studie av gymnasieskolans nya kursplaner för svenska. Där skulle 
också en undersökning av hur svenskämnet kommer att förändras på de olika 
gymnasieprogrammen i och med den förändring av gymnasieskolans struktur som sjösätts i och 
med GY11 (med högskoleförberedande examen, yrkesexamen samt lärlingsutbildning) vara 
intressant.  
 
Det skulle också vara av intresse att fortsätta studera svenskämnets konceptioner i förhållande 
till Englunds utbildningskonceptioner, med syftet att skapa en förståelse för vad svenskämnet 
är, och vad det skulle kunna vara, i ett större samhälleligt perspektiv.  
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