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Abstract 

 
This study looks to establish which implications the norm, use and view on the written Swedish 

language in society and school might have in regards to the teaching of Swedish in the Upper 

Secondary School, specifically year one. It poses questions as to which views on norm and use can 

be found in textbooks, in syllabi and in the everyday work of teachers. Through research and 

analysis of the last three syllabi of the Swedish subject and three corresponding textbooks, along 

with interviews with two teachers of Swedish, it is shown that from the 1970s onward, there has 

been a shift from a language norm that incorporates everybody and makes everybody responsible to 

a language norm that in essence is second to the individual progress of students and successful 

written communication. It is argued that one does not necessarily exclude the other and that, given a 

successful education, students may use their knowledge of lingual norm to excel in written language 

activities. 
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1 Inledning 

Vem eller vad bestämmer hur vi, alltså gemene man – såväl du som jag som hon där 

borta -, ska prata? Går det ens att bestämma över språket? Är språket månne något av en 

självständig entitet som sköter sig självt eller är det något som dess (miss?)brukare kan 

påverka? Bryr sig gemene man om vad så kallade tyckare anser vara det rätta sättet på 

vilket att använda språket? Hur tar sig detta uttryck i skolans värld? 

 

Ovanstående är ett axplock av de frågor som jag ställer mig angående språklig norm, 

språkpolitik och bruket av det svenska språket. Personligen har jag en något avog och 

ambivalent inställning till vårt kära modersmål. Dels skönjer och stödjer jag i mångt och 

mycket estetiken i språket, att man inte kan göra vad som helst utan att förstöra det 

traditionsrika vackra som finns inneboende, dels är jag pragmatiker i den mening att jag 

gärna propagerar för det lustfyllda i leken med språket, där man vänder och vrider på 

uttryck och form för att få en bättre förståelse och helt enkelt ha kul med språket. Som 

svensklärare står jag då inför något av ett problem. Hur ska jag egentligen agera i min 

undervisning?  

 

Jag är i alla fall inte ensam om mina funderingar kring språkbruk och språkvård. Ulf 

Teleman, professor emeritus i nordiska språk och tidigare ordförande i Svenska 

språknämnden, skriver i Ära, rikedom och reda, om äldre tiders skrivna svenska, att 

”medvetenheten i Sverige om språkval och språklig form har säkert medeltida anor, dvs. 

i varje fall från den tid när svenskan blev ett skriftspråk med latinskt alfabet” (Teleman 

2002:198). Med andra ord är detta något som de flesta av oss kan relatera till och någon 

gång funderat över och det gör det än mer angeläget att reda ut hur skolans lärare, i 

mångt och mycket ansvariga för framtidens ungdom, bör agera i förhållande till det 

språk vi alla i skolan använder oss av. Hur bör svensklärarens verksamhet se ut i 

relation till språket, normen och språkbruket i skolan? Denna uppsats kan vara ett steg 

på vägen för att bättre kunna ta sig an den frågan. 

1.1 Centrala begrepp 

Några centrala begrepp som återkommer ett antal gånger i texten definieras som följer:  

 

norm – Enligt Teleman (1979:13) är normen något som är nödvändigt och som, ytligt sett, ”inskränker 

individens frihet och valmöjligheter men ger henne i stället trygghet” men samtidigt skapar möjligheter 

att frigöra energi som ”kan ägnas åt väsentligheter” och därigenom ger individen större frihet i slutändan. 

Rent språkligt definierar Svenska språknämnden, numera Språkrådet, i Språkriktighetsboken normer som 

bestämmande ”för vad som är lämpligt respektive olämpligt och bra respektive dåligt i kommunikativt 

hänseende – kort sagt, vad som är att föredra i vissa sammanhang, men kanske inte i alla” (2005:7). Jag 

väljer att sammanföra dessa definitioner och se normen som något nödvändigt och alla språkanvändare 

anbelangande och något alla språkanvändare i grunden behöver – stabila fundament för äventyr i språkets 

värld. 
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språkvård – jag använder mig här av den definition som Teleman gör i inledningen till Ära, rikedom och 

reda: ”Språkvård är en verksamhet som bygger på föreställningar om hur språket är och det borde vara.” 

Teleman likställer dessa föreställningar med ideologi, vilken i sin tur är nära förbunden med den kunskap 

man har om tidigare/samtida språkbruk (Teleman 2002:7-8).  

 

ämnesdidaktik – Bengt Brodow diskuterar en rad olika definitioner av begreppet didaktik. Ett alternativ 

lyder kort och gott att didaktik är ”undervisningslära” (1996a:13), till skillnad från pedagogik som kan 

definieras som läran om utbildning. Denna definition använder jag mig av och följaktligen blir 

ämnesdidaktik i denna uppsats helt enkelt läran om undervisning i ämnet svenska. 

 

explicita/implicita teman – I Vägar genom texten definierar Lennart Hellspong och Per Ledin ett explicit 

tema i en text som något som ”själv upplyser om sitt ämne och det helst så tidigt som möjligt” medan det 

implicita temat sägs vara ”underförstått” (Hellspong & Ledin 1997:121). Enklare formulerat: det explicita 

temat syns medan det implicita temat är dolt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka implikationer den skriftspråkliga 

normen och synen på den i samhället och skolan haft och har utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv på gymnasieskolans svenskämne. 

 

Till min hjälp för att utreda syftet formulerade jag följande frågeställningar: 

 

 Vad kan utläsas i ett antal läromedel från de tre senaste decennierna avsedda för årskurs 1 på 

gymnasiet med avseende på det skrivna språkets norm? 

 

 Hur korrelerar dessas dels uttalade, dels dolda inställning till det skrivna språkets norm med 

innehålls- och målbeskrivningar formulerade i kursplaner? 

 

 Hur ser ett antal svensklärare på frågan om det skrivna språkets norm och kan de se någon 

förändring i synen på skriftspråklig norm under sitt yrkesliv? 
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2 Forskningsbakgrund 

Uppsatsens forskningsbakgrund är uppdelad i två större delar – språkpolitik och 

skriftspråket i skolan. De bägge huvudkapitlen divergerar sedan utifrån olika mindre 

teman för att få en så klar bild som möjligt. 

2.1 Du och du och du… Om vem som gör vad 

Utifrån begreppen språk, norm och språkbruk och den bakgrund som ovan målats upp 

bör man identifiera ett antal olika aktörer som är viktiga för hur det skrivna språket 

används och formas. En viktig sådan är självklart skolan, dess lärare samt hur skolans 

läroplaner och kursplaner utformas. En annan är språkvårdande instanser och språkliga 

normkällor, såsom Språkrådet och Svenska Akademiens ordlista. En tredje är 

läroboken, och dess författare, vilken har potential att agera normerande för väldigt 

många framtida språkbrukare. En fjärde är helt enkelt den språkliga gemenskapen, det 

vill säga alla skriftspråkets användare. 

2.2 Är gammal äldst? Om språkvård 

Att det genom nationalstaten Sveriges historia rått delade meningar om hur skriftspråket 

ska användas och behandlas torde vara självklart. Teleman menar att medvetenheten i 

Sverige om språkval och språklig form säkert har medeltida anor, dvs. i varje fall från 

den tid när svenskan blev ett skriftspråk med latinskt alfabet (2002:198).  

2.2.1 Språkvård på agendan 

Ett tecken på att diskussionen om skriftspråket är aktiv även i modern tid är utgivningar 

av böcker som behandlar språkfrågor, både stora och små, och till exempel den nya 

språklagen. En sådan bok är Språkriktighetsboken, utarbetad av Svenska språknämnden 

(numera en del av Språkrådet), utgiven 2005. I bokens inledning diskuteras tankar om 

språk och varför en bok om detta kan vara väl värd papperet. Den generella uppfattning 

som framförs är att begreppet språkriktighet används i en ganska vid mening - att det 

inte bara innefattar vad som är rätt och fel i snävare bemärkelse utan också rör normer 

gällande lämplighet, bra och dålig kommunikation och vad som är att föredra i vissa 

men kanske inte alla sammanhang (2005:7). Med andra ord rör man sig över ett ganska 

stort fält när man pratar om vad som är rätt och riktigt, eller kanske snarare språkligt rätt 

och språkligt riktigt. Det här fältet är enligt författarna kopplat till olika typer av socialt 

bestämda normföreställningar som bland annat innebär att vissa språkliga beteenden är 

mer förväntade och mer allmänt accepterade än andra. De menar att när gemene man, 

alltså de som har svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper, hör och läser 

yttranden som inte stämmer med vår egen inre grammatik så ”gnisslar” det ibland i 

språkörat, det vill säga att vår känsla för språket störs. Som exempel tar författarna upp 

frasen ”skorna är trasig”, som de menar väcker mer uppseende på teve än, säg, i 

receptionen på ett högfjällshotell. Än värre skulle det vara om meningen dök upp i en 

statlig utredning (2005:9). Att det uppstår konflikter mellan människor som har olika 

inre grammatiker och som följer olika språkliga normsystem beskrivs som en möjlig 

förklaring till många språkriktighetsproblem, eftersom folk inte alltid är överens om 
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vilket system och vilka normer som ska gälla i en viss typ av situation. Överlag menar 

författarna att det är det offentliga skriftspråket som väcker flest frågor och diskuteras 

flitigast och att det finns ett gemensamt standardspråk som man kopplar dessa frågor till 

(2005:10). I samband med detta poängteras återigen att olika typer av språkdrag 

förknippas med olika normföreställningar, i detta fall de som rör standardspråket 

(2005:11). 

 

Vidare tas värdet av fungerande konventioner för att människor i ett samhälle ska kunna 

koordinera sina handlingar och umgängesmönster upp. Det poängteras att vi behöver 

veta vad vi kan förvänta oss av andra och hur vi själva ska bete oss och att detta även 

gäller det skrivna språket. Viktigast är att konventionen följs av alla och inte exakt hur 

den ser ut, men att man inte plötsligt kan bryta mot den utan att det uppstår 

tveksamheter. Talar man specifikt om det skrivna språket kan ett antal anledningar till 

att man bejakar konventioner tas upp. En är att i skrift har skribenten och läsarna inte 

den omedelbara miljön och situationen gemensam. En annan lyder att i skrift får 

skribenten inget omedelbart gensvar från läsarna och inte kan avläsa om de missförstår 

eller inte förstår alls. Vidare betonas att man använder skrift i högre utsträckning till 

människor vi inte känner och därför inte vet exakt vilka kunskaper läsarna har eller hur 

de reagerar på olika uttryckssätt och att skriften är gemensam samt att skriften är 

beständig vilket ökar kraven på tydlighet (2005:13–16). Detta kan kopplas till 

diskussionen om rätt och fel och språklig korrekthet. Något som poängteras är 

exempelvis en socialt betingad norm enligt vilken vi i skriftspråk bör skriva jag såg 

honom i går, och inte jag såg han i går. Denna korrekthet rör normer för vissa 

sammanhang, genrer, specifika kommunikationskanaler (2005:21). Värt att notera är att 

det hävdas att den kommunikativa ändamålsenligheten, den funktionella normen, varit 

språkvårdens kanske främsta rättesnöre i över hundra år (2005:26) och argumenteras för 

detta på så sätt att språkvårdare inte gärna rekommenderar felaktiga uttryckssätt trots att 

de är allmänt brukade – då de i många fall rent kommunikativt är sämre och otydligare -

, såsom särskrivningar i stil med sjuk sköterska (2005:28). Samtidigt är man från 

författarnas sida mån om att framhäva att det bland språkvårdare sedan länge är en 

självklar hållning att ta hänsyn till den faktiska språkanvändningen och att man i första 

hand undersöker vilken uppgift olika typer av språkbruk har innan man fäller omdömen 

om dem (2005:29). 

 

Ur ett historiskt perspektiv bör nämnas att i och med Svenska Akademiens grundande år 

1786 fick Sverige för första gången en officiell språkvårdande instans. Gustaf III, som 

instiftade akademin, skrev till stor del stadgarna själv och inspirerades av den Franska 

Akademiens regler. Svenska Akademiens främsta uppgift skulle vara att arbeta på 

svenska språkets ”renhet, styrka och höghet”, dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och 

anseende (Svenska Akademien 2011). Akademien var under lång tid befolkad av högre 

ämbetsmän och i språkfrågor konservativa språkvetare och författare, främst under 

skandinavismens storhetstid. I modern tid är Svenska Akademien, kanske framför allt 

genom Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), en stark språknormerande aktör.  
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2.2.2 Den offentliga kommunikationen 

Vi som lever och verkar i Sverige omfattas sedan 1 juli 2009 också av en språklag (SFS 

2009:600), i vilken det finns ”bestämmelser om svenska språket, de nationella 

minoritetsspråken och det svenska teckenspråket” och ”bestämmelser om det allmännas 

ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig 

verksamhet och i internationella sammanhang”. Lagen syftar bland annat till att ange 

svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället och att 

värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige. En paragraf med relevans för 

denna uppsats lyder ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt” och poängterar behovet av tydlighet i kommunikation från myndighetshåll, 

särskilt med avseende på det beständiga skrivna språket. 

 

Tanken om att myndigheter och statsanställda ska uttrycka sig på klar svenska lyser 

igenom i den för närvarande betoningen på det nya begreppet klarspråk. Catharina 

Nyström Höög diskuterade på Svenska språknämndens forskningskonferens i 

Saltsjöbaden 2008 detta moderna påfund (Språkrådet 2010:120). Hon beskriver 

innebörden av begreppet klarspråk som en strävan att åstadkomma läsbara och 

begripliga texter till medborgarna och hävdar att klarspråket är av godo. Detta som en 

kontrast till ”krångelspråket”, alltså det som populärt kallas kanslisvenska, vilket 

numera hålls ganska väl i schack. I samklang med språkdiskussionens frammarsch 

(exempelvis att det tagits upp i riksdagsval) på 2000-talet blir framhävandet av 

klarspråk ännu ett tecken på att skriftspråket rör alla som kommer i kontakt med det, 

oberoende av om de är skribenter eller läsare. 

 

Angående just det offentliga skrivna språket citerar Tobias Harding utbildnings- och 

kulturministern som i en proposition (prop. 2005/06:2) betonade vikten av att 

myndigheter och statsanställda uttrycker sig på klar svenska. Samtidigt påpekar Harding 

(2009:62) att hotet mot svenskan främst var engelskans ökade betydelse och att 

regeringen var beredd att prioritera Sveriges ställning i det engelskspråkiga 

internationella forskarsamhället framför försvaret av svenskans ställning på 

universiteten. Denna diskussion kan relateras till den språkvårdsfråga som innefattar 

engelskans påverkan på det svenska språket och hur man bör förhålla sig till det. 

 

I stort har språkpolitiken och språkvårdandet under 1900-talet haft en något brokig 

framtoning. Teleman poängterar att språkvetarna ville vara beskrivande och 

förklarande, inte normerande eller ens rådgivande, medan språkvården praktiserade 

”common sense”, sunt förnuft, i sitt arbete med skriftspråket och dess normer (2003:76). 

Detta har, som vi såg i Språkriktighetsboken, på sätt och vis fortsatt in på 2000-talet. 

 

2.3 A, b, c, d, e, f… Om skriftspråket i skolan 

I denna del behandlas det språkbruk och den språksyn som kommer till uttryck i 

klassrummet, hos lärare och i läroböcker, det vill säga de uttryck för den skriftspråkliga 

norm som framträder i skolan. 
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2.3.1 Den språknormerande skolan? 

Utifrån ett skolspråksperspektiv finns det många intressanta aspekter på det skrivna 

språket. Ett sådant perspektiv för Bengt Linnér och Katarina Lundin fram. De menar att 

eftersom elever hamnar i kommunikativa kontexter när som helst och överallt i sin 

vardag måste de ha tillgång till ett böjligt och varierat språk som fungerar i olika 

sammanhang och att det är skolans uppgift att ge eleven den hjälp som krävs för att 

utveckla ett sådant. Författarna framhäver det faktum att språket varierar och är 

föränderligt som argument för att skolans lärare måste arbeta i ett vidare perspektiv och 

inte endast fokusera på ett normerat och avgränsat skolspråk (2011:10). Detta för att 

”elever är unga människor som söker sitt språk och som genom detta också söker sin 

identitet” och att de vill kunna använda sitt språk i olika sammanhang och även utanför 

dem, såsom i olika sociala och kulturella kontexter som i sin tur ställer olika språkliga 

och kommunikativa krav (2011:11-12). I stort menar Linnér och Lundin att lärare måste 

vara beredda att utgå från elevens befintliga och privata språk som grund för elevens 

språkutveckling, vilket måste anses som ett språkpolitiskt ställningstagande, då de vill 

fokusera på individens språkutveckling kontra det de hävdar är det vanliga, anpassning 

till ett normspråk. 

 

Linnér och Lundin vidareutvecklar sin tes att skolan i allmänhet verkar för en 

anpassning till ett normspråk i en diskussion om förebilder och mönster. De menar att 

ett ”praktiskt reellt problem” är lärarens sätt att förhålla sig till elevtexter som är skrivna 

av elever som kan förmodas producera mindre bra texter (2011:24): ”Man söker bara 

efter det man förväntar sig finna – det vill säga en avvikelse från ett välkänt mönster – 

och så upptäcker man just en sådan avvikelse”. Läsningen stannar således, enligt Linnér 

och Lundin, ”vid en bekräftelseläsning som kan skapa en nöjd och tillfreds lärare” men 

som inte är utvecklande, vare sig för elev eller lärare. En utgångspunkt som framförs 

som stöd för att förändra detta är, enligt författarna, att talet ligger till grund för skriften 

och som lärare därmed borde stanna upp och fundera på vad som egentligen är någon 

form av konstruktionsfel eller bara ett uttryck för ”ungdomsspråklighet” (2011:26). En 

slutsats som dras är att elever i allmänhet, då de på egen hand söker förbättra sitt 

språkbruk, eftersträvar att skriva utifrån en ”förebildlighet” som ”eleven själv väljer” 

och ”i något avseende vill identifiera sig med”. Denna ”positiva förebildlighet” skulle 

då vara en kontrast till en ”negativt låsande förebildlighet” (2010:27). 

 

Ur ett historiskt perspektiv poängterar Teleman att det i skolan under 1900-talets senare 

hälft satsades mindre på rättstavning och kommatering (2003:38). Teleman tar också 

upp grammatikundervisningen och betonar den ”allt mer undanskymda roll” den 

spelade, ”oavsett inriktning och ändamål”. Han härleder detta till skolans ”svalare 

intresse för att disciplinera eleverna in i den gällande skriftspråksnormen” och att man i 

allmänhet såg mer positivt på de mer innehållsligt intressanta texterna än tidigare 

(2003:117). Tydligt är att skolans förhållningssätt till det skrivna språket i allmänhet 

blivit mindre stringent och mer accepterande. 
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2.3.2 Skolans skriftspråk ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv 

Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv finns det olika sätt att se på ämnet svenska och 

språket svenska. I Perspektiv på svenska. Del 1. Helheten. menar Brodow (1996a:87) att 

svenskämnet inte bara tränar språkfärdigheter och ger orientering om litteratur och 

språk, utan att det också inkorporerar andra ämnen, såsom psykologi, i och med den 

litteratur eleverna läser och det man behandlar i klassrummet, oavsett om det handlar 

om litteraturläsning, skrivande eller samtal. Således får svenskämnet ”en bredd som gör 

det till ett allmänt livskunskapsämne, ett ämne som står religion, historia och 

samhällskunskap mycket nära”. Brodow utvecklar sina tankar om skrivande i Perspektiv 

på svenska. Del 2. Momenten. och hävdar att det finns ett antal motiv för skrivande som 

är särskilt viktiga att ta upp med elever, däribland följande:  

 

”vi skriver för att upptäcka vad vi vet, hämta fram viktiga kunskaper och erfarenheter ur 

långtidsminnet, för att lära oss någonting på ett djupare och mer bestående sätt, bearbeta 

ett problem, ge ord åt känslor och sinnesstämningar, för att det är en kreativ och estetisk 

verksamhet som skänker tillfredsställelse i sig, för att förmedla [olika typer av 

information], påverka, nå eller upprätthålla gemenskap, för att nå status och prestige” 

(Brodow 1996a:62-63). 

 

Svensklärarens språksyn och dess betydelse för hur lärare läser och bedömer 

elevskrivna texter är något som Linnér och Lundin poängterar. De menar att ”man 

brukar tala om att det finns två olika sätt att se på språket, nämligen som system eller 

som kommunikation” (2010:35). Ser man språket som ett system är ”språket som 

sådant” och ”språkliga uttryck som form och färdighet” intressanta, medan den 

kommunikativa språksynen karaktäriseras av betoning på språkets innehåll och 

funktion. Således leder, i denna kontext, en systembunden språksyn till ”isolerad träning 

av språkliga delfärdigheter” medan den kommunikativa språksynen arbetar med ”det 

språket är till för, nämligen att uttrycka tankar och vägleda handling” och ”interaktion 

mellan levande subjekt”. Dock framhålls att för den skull att de båda språksynerna är av 

motsatt karaktär inte nödvändigtvis medför att de inte sammanförs. Linnér och Lundin 

menar att eftersom det talade, oftare kommunikativa, och skrivna, oftare systematiska, 

språket står i förbindelse med varandra blir oftast båda synsätten aktuella i ett 

bedömningssammanhang. Eftersom de flesta elevtexter som skrivs i skolan är föremål 

för bedömning hävdar de, sammanfattningsvis, att ”man som lärare, underkastad ett 

bedömningskrav, mer eller mindre mot sin vilja och mer eller mindre medvetet dras mot 

en systematisk språksyn” (2010:36).  

 

Med andra ord finns ett antal olika sätt att se på skrivandet och dess funktion ur ett skol- 

och ämnesdidaktiskt perspektiv och det finns således både självförverkligande, 

gemenskaps-, överlevnads- och tillfredsställelsebaserade samt rena statusbefrämjande 

drivkrafter bakom det skrivande som vi alla, elever som lärare som gemene man, 

befattar oss med. 
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2.3.3 Läromedlens text och språk 

Då denna studie delvis bygger på analys och tolkning av läromedel är det  på sin plats 

att ta upp forskning som behandlar läromedels text och språk som en bakgrund till och 

något av en översikt av förändringar över tid för läromedel i allmänhet. 

 

I sin avhandling, som behandlar staten, läromedlen och dessas relation, redogör Anna 

Johnsson Harrie (2009:9-10) för hur den statliga förhandsgranskningen av läroböcker 

infördes i slutet av 1930-talet. Läroböckernas kvalitet ansågs vara ”en politisk 

angelägenhet” och läroböckerna behövde uppfylla vissa krav för att få säljas och brukas. 

Johnsson Harrie menar att sedan förhandsgranskningen avskaffades 1991 är det idag 

”upp till marknadens producenter och konsumenter att avgöra kvaliteten på de 

läromedel som används i skolan”. I sammanhanget innebär det att läromedlen inte 

granskas av någon gentemot läromedelsproducenterna oberoende professionell. Det är 

således först när läromedlet kommer i kontakt med läraren som det i diskussion om 

eventuell användning blir granskat av en professionell. 

 

Utifrån sin undersökning av fyra läroböcker i svenska för gymnasielever menar Linnér 

och Lundin att det absolut avgörande för en lärare är ”att skapa ett kunskapsinnehåll för 

eleverna att vistas i, att arbeta med och att utveckla med språkets hjälp” (2011:112) men 

att de läromedel de undersökt inte åstadkommer detta. Istället menar författarna att 

läromedlen är motsägelsefulla då de i teorin förespråkar ett sammanhållet 

språkutvecklingsarbete men i praktiken genomför isolerad färdighetsträning. 

Sammanfattningsvis skriver Linnér och Lundin att ”läromedel är kanske det bästa 

exemplet på kompilatets omöjlighet”. De menar att läromedelsförfattare plockar tankar 

och idéer från olika håll men inte har ett perspektiv som genomsyrar läroböckerna, utan 

flera. Författarna kommenterar detta som följer: 

 

Om man ska utveckla sitt språk måste man få utveckla det i situationer 

där ett språk krävs och behövs, och om man ska utveckla sina kunskaper 

måste man ha tillgång till ett språk som kan bringa reda i tankarna 

(Linnér och Lundin 2011:113).  

 

Siv Strömquist hävdar (1995:7), angående språket i svenska läroböcker, att i läromedlen 

står innehållet och inte formen, det vill säga språket, i centrum. Vidare hävdar hon att 

läromedelsförfattare med ideologiska, politiska och pedagogisk-didaktiska förtecken 

nagelfar faktaurval och presentationsmodeller medan man, olyckligen, lämnar den 

språkliga utformningen något vind för våg. Enligt Strömquist bör läroboken vara en 

förebild, ge mönster och underlätta den pågående språkutvecklingen och att det språk 

eleverna möter, även i läroböcker, påverkar val av inlärnings- och lässtrategier och ger 

mönster och förebilder för eget skrivande. Därför menar hon att språket i läromedel 

måste följa gängse skrivkonventioner. Men detta till trots förespråkar hon för den skull 

inte att språket ska vara ”enkelt”. Hon (1995:8) betonar vikten av ”det exakta uttrycket, 

den spänstiga formuleringen, sammanhanget, textbindningen och logiska markörer” 
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som ledstjärnor för den som vill skriva enkelt och läsbart. Detta språk ska med andra 

ord ”fungera som mönster – inte som grafiskt eller språkligt monster” (1995:11). 

 

Björn Melander tar upp de önskemål som framkommit under andra hälften av 1900-

talet, nämligen att språket i läroböcker skall vara ”enkelt, lättfattligt, kärnfullt och 

värdigt, ledigt och otvunget”. Detta kan, enligt Melander, i viss mån sägas sammanfatta 

vad som ofta uppfattas som de centrala kvaliteterna i skolboksspråket:  

 

språket skall vara så utformat att det så effektivt som möjligt framställer den 

information som eleverna förväntas ta till sig samtidigt som det bör vara ett i en eller 

annan mening ”föredömligt” språk som leder barnens utveckling i lämpliga banor 

(1995:31). 

 

Tydligt är att det finns många tankar och funderingar kring läroböcker och 

läroboksspråket, men att det skrivna språk elever dagligen kommer i kontakt med 

påverkar dem på olika sätt är något de flesta både påpekar och betonar. 
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3 Material och metod 

Som grund för uppsatsen, vilket framkommer i syfte och frågeställningar, har jag som 

material till undersökningen riktat in mig på några olika kategorier källmaterial, 

närmare bestämt dessa: kursplaner i svenska, lärarintervjuer samt läroböcker i svenska. 

 

Undersökningen genomfördes med genomgående kvalitativa metoder, då jag hade som 

mål att ”tolka och förstå” resultatet och inte nödvändigtvis finna mönster eller kunna dra 

säkra slutsatser (Stukát 2005:31-32). Poängen var alltså att jag skulle bilda mig en 

uppfattning och söka förstå ett visst begränsat material eller skeende, inte att som i den 

kvantitativa forskningen kunna generalisera utifrån ett stort material. 

 

För att göra arbetet mer överskådligt och för att göra både frågeställningar och resultat 

rättvisa valde jag att göra vissa avgränsningar. De två viktigaste lyder som följer. Dels 

höll jag mig till det skrivna svenska språket, således undvek jag talspråket och dess 

värld. Dels behandlade undersökningen endast texter från en viss tidsperiod. 

Läromedlen begränsades till tre titlar – utgivna 1987, 2003, 2011. Både läroböcker och 

kursplaner omfattas av en avgränsning som innebär att jag riktar in mig på material som 

behandlar kursen Svenska 1 (eller motsvarande) på gymnasiet. 

 

3.1 Texter och textanalys 

3.1.1 Om kursplanerna 

De kursplaner som undersöktes är mot Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11 korresponderande 

kursplaner i ämnet svenska för årskurs ett på gymnasiet eller motsvarande. Detta för att 

få till stånd något av en tidslinje där man har större möjlighet att skönja eventuella 

förändringar i kursplanernas innehåll. 

3.1.2 Om läroböckerna 

De undersökta läroböckerna valdes ut för att någorlunda representera några olika 

tidsåldrar med ungefär 10 års mellanrum och deras titlar lyder som följer: 

 

 Språket. Lärobok i svenska för gymnasieskolan, årskurserna 1-3. 1987. 

Josephson m.fl. 

 Källan. Språkbok – svenska för gymnasieskolan, kurs A och B. 2003. Johansson 

m.fl. 

inkl. Källan. Lärarhandledning. Svenska för gymnasieskolan, kurs A och B. 

2000. Johansson m.fl. 

 Svenska i verkligheten. Svenska 1. 2011. Backman & Hulenvik. 

 

En lärobok i svenska innehåller oftast mer än stoff som endast behandlar det skrivna 

språket. Därför krävs ett visst urval av de kapitel som ska undersökas och en vettig 

distinktion på vilken man kan basera detta urval. Denna materialdistinktion grundar sig 

på ett antal fakta. För det första avses förstås det material som har med det skrivna 
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språket, språkvård och språklig norm att göra. För det andra har antingen 

läroboksförfattarna gjort en egen uppdelning av det stoff som bör tas upp i de respektive 

svenskkurserna eller så finns det i kursplanens mål angivet vad som ska behandlas i till 

exempel Lpf 94:s kurs A i svenska. För det tredje är de kapitel som behandlar 

kommunikation primärt men även det skrivna språket, sammankopplat med 

kommunikation, sekundärt, intressanta, då frågor om språklig norm och språkvård i hög 

grad rör just kommunikationen och de som kommunicerar. För det fjärde måste en 

avskiljning göras mellan det som inom svenskämnet klassiskt benämns 

språkundervisning respektive litteraturundervisning. Det skulle, som tidigare nämnts, 

vida öka omfånget av studien och i sådant fall skulle undersökningsmaterialet bli 

ohanterligt. Ovanstående är alltså de fyra huvudkriterier jag utgått ifrån vid valet av de 

undersökta kapitlen. Således är kapitel om till exempel sagoberättelser, även om de 

förstås behandlar det skrivna språket, uteslutna. De specifika grammatikkapitlen är inte 

heller de inbegripna i den systematiska undersökningen, då de trots klar koppling till 

språklig norm behandlar något som är förhållandevis statiskt och förmodligen inte 

förändras lika snabbt som den allmänna språkliga normen. De tas dock upp översiktligt. 

3.1.3 Om undersökningen och analysen 

Analysen byggde på den textanalysmodell som återfinns i textanalysguideboken Vägar 

genom texten (1997) av Hellspong och Ledin. De ställer upp en modell för analys 

bestående av delarna kontext, textstruktur, stil, innehåll och relation. I denna 

undersökning var det i första hand vad som, och vad som inte, uttrycktes i de undersökta 

texterna som var intressant. Med andra ord var det innehållet som stod i centrum. En del 

av den innehållsliga analysen är enligt Hellspong och Ledin explicita och implicita 

teman, och den slutgiltiga jämförande analysen redogörs utifrån detta begrepp. Hänsyn 

tas även till det ämnesdidaktiska lärarperspektivet. Således är explicita och implicita 

teman i relation till norm, språkbruk och språkvård samt de ämnesdidaktiska och 

allmänna perspektiven det som analysen utgår ifrån. 

 

Undersökningen genomfördes på så sätt att texterna systematiskt gicks igenom för att 

klargöra vilka delar, avsnitt eller citat som var relevanta för analysen. För att kunna 

välja ut de textavsnitt som tolkats läste jag igenom de utvalda kapitlen, läroboksdelarna 

och kursplanerna och märkte ut de avsnitt som, enligt ovanstående kriterier, hade 

relevans för undersökningen. Dessa samlades ihop och ställdes upp med varje läromedel 

och kursplan för sig och i textkronologisk ordning med temarubriker för att sedan lättare 

kunna analysera och jämföra de olika styckena. De utvalda textavsnitten eller citaten 

analyserades sedan utifrån framför allt kontexten, stilen, innehållet men i hög grad 

också dessas relation till undersökningens centrala begrepp – norm, språkbruk, 

språkvård och i viss mån ämnesdidaktik. 

 

Viktigt att tänka på vid textanalys och framförallt användandet av det resultat som 

analysen gett är hermeneutik, enligt Hellspong och Ledin (1997:220) ”en lära om 

läsandets konst” – det vill säga hur man angriper en text, alltså tolkar. Vi tolkar det vi 

läser och den tolkningen kan vara rätt, fel, eller mittemellan. Den kan vara påverkad av 
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saker som vi vet om och saker som vi inte vet om. Författarna (1997:220) menar att man 

på en god läsare kan ställa fyra krav: ”hon läser uppmärksamt, hon anstränger sig för att 

förstå, hon är öppen för vad texten har att säga och hon är beredd att reagera på det – 

tillämpa det, pröva det, ta upp det i sitt tänkande.” 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes för att komma åt den del av skolan som är närmast eleverna, 

nämligen lärarna. Att föra in intervjuer i undersökningen ledde också till att det fanns 

tre skilda delar av skolan att undersöka, de övergripande kursplanerna, de både 

utomstående och nära klassrummet stående läroböckerna samt de i mångt och mycket 

runt klassrumsfunderingar orienterade lärarintervjuerna. 

 

Använder man sig av intervjuer måste också frågan om intervjumetod och val av sådan 

tas i beaktande. Enligt Monica Dalen är ”insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personers sociala verklighet” ett överordnat mål med den kvalitativa 

forskningen, i detta fall den kvalitativa intervjun, samt att ”det handlar om att få en 

djupare insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation” (2007:11). Det 

gällde i allra högsta grad dessa intervjuer, då målet var att undersöka hur språklig norm 

och styrdokument kan inverka på svensklärares undervisning. Med andra ord passade en 

kvalitativ, semistrukturerad intervjuform väl in eftersom jag med intervjuerna ville få 

just ”insikt” om relationen mellan svensklärare och skriftspråklig norm. 

 

Om analys av empiriskt intervjumaterial menar Dalen att gemensamt för alla 

analysmetoder är att de inkorporerar tolkning av dataunderlaget som ett led i analysen 

(2007:14). I och med detta förs empirin fram via tolkaren, det vill säga forskaren, och är 

med andra ord inte hundraprocentigt fri från värderingar. Detta är dock något man inte 

kan komma från, men måste självklart vägas in som en faktor i sammanhanget. 

3.2.1 Om intervjuerna 

Inför intervjuerna upprättades en semistrukturerad intervjuguide, vilken bifogas som 

bilaga, med ett antal i förväg framtagna teman men med utrymme för spontana 

följdfrågor och utvikningar. Dalen (2007:31) poängterar att det speciellt vid 

semistrukturerade och fokuserade intervjuer krävs en intervjuguide, eftersom man oftast 

är ute efter att behandla centrala teman och frågor som täcker de viktigaste områdena 

för studien. 

 

Intervjuerna genomfördes som sagt med hjälp av en intervjuguide, som ingen av lärarna 

begärde att få se i förväg och därför inte heller delgavs inför respektive intervju 

(däremot fick de förstås veta vad det generellt skulle handla om) och spelades in med 

hjälp av en mobiltelefons röstinspelningsfunktion. I och med att intervjuerna spelades in 

krävdes också transkribering för att göra materialet tillgängligt att använda till 

undersökningen. Transkriberingen syftade inte till att återge exakt hur informanterna 

svarat, men väl vad de har svarat. Därför transkriberades intervjuernas talspråkliga 

karaktär till enkelt skriftspråk för största möjliga förståelse. I den mån språket behövde 
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ändras för förståelsens skull, har så också skett, men då ej så pass att betydelsen 

förändrats. I transkriptionen återfinns oftast ej specifika icke-textliga uttryck, såsom 

djupa suckar, pauser etc. Dessa finns dock, om relevanta, återgivna i eventuella citat 

som åberopats i resultat- och diskussionsdelarna. 

 

Rörande det material som framkommit via intervju finns vissa betänkligheter. I Intervju 

som metod lyfter Dalen fram en rad problem som kan uppstå vid kvalitativ 

intervjuforskning. Hon nämner till exempel stigmatisering, oro hos både forskare och 

informant, balans gällande närhet, objektivitet och solidaritet gentemot informant och 

intervjutema och de etiska reglerna (2007:16-20). Jag upplevde dock, kanske tack vare 

min tidigare erfarenhet av intervjuer med såväl privatpersoner som elever och lärare, att 

detta inte var något problem. 

3.2.2 Om informanterna 

Informanterna är två till antalet och valdes ut dels på grund av att de var lätta att få tag i 

och kunde ställa upp, dels för att de var i olika åldrar och hade olika erfarenheter av 

svenskläraryrket. De lärare som intervjuades är bägge aktiva svensk- och engelsklärare 

på gymnasium respektive högstadium. Den första läraren - vi kan kalla honom Olle – är 

i trettioårsåldern och utbildad gymnasielärare i svenska och engelska och har jobbat i 

snart sex år på två olika gymnasier. Den andra läraren – vi kan kalla henne Anna – är i 

femtioårsåldern och har ämneslärarexamen i svenska, engelska och matte. Hon har 

jobbat på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning i olika omgångar under snart 

trettio år. På senare tid, vilket är värt att notera då undersökningen främst gäller 

gymnasiet, under 2000-talet främst, har det varit högstadiet som gällt men hon behåller 

kontakten med gymnasiet på olika sätt, såsom inom skolorganisationen och 

lärarkollegiet. Detta, menar jag, innebär att hon, trots att hon för närvarande arbetar på 

högstadium, med sin gedigna erfarenhet av gymnasieundervisning kan bidra med 

intressanta jämförelser och erfarenheter till studien – en studie som alltså syftar till att 

undersöka olika aspekter av språk, norm och språkbruk i gymnasieskolans svenskämne. 

 

Det bör nämnas att de bägge lärarna känner mig sedan tidigare, då de båda handlett mig 

och varit mina så kallade lokala lärarutbildare (LLU) på sina respektive skolor. De 

bägge informanterna fick veta intervjuns teman i förväg och detta kan, i retrospekt, i 

viss mån ha påverkat resultatet. I efterhand upplever jag att vissa frågor inte blev 

besvarade utan att informantens svar behandlar något annat. Jag hoppas och tror att jag, 

trots ovanstående, vid intervjutillfällena agerat professionellt och att det inte haft någon 

märkbar inverkan på det slutgiltiga resultatet. 
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4 Resultat och analys 

Nedan kommer dels rena resultat, det vill säga textavsnitt, utdrag och citat att refereras, 

dels min analys av sagda textdelar att uttryckas. Jag börjar i det vidare perspektivet med 

kursplaner och ämnesbeskrivningar för att sedan dyka in i klassrummets värld med först 

läroböckerna och sedan lärarintervjuer. De olika avsnitten presenteras på lite olika sätt, 

men rubrikerna bör kunna ge en föraning om vad varje delkapitel innehåller. Varje 

större delkapitel avslutas även med en sammanfattande analys utifrån den genomgående 

analysmodellen explicita och implicita teman i relation till norm och språkvård. 

4.1 Kursplaner 

De tre olika styrdokument, i detta fall kursplaner, som undersökts skiljer sig åt i vissa 

avseenden. Lgy 70 är uppbyggd som så att i den allmänna delen, i vilken alla kurser 

redogörs för, finns en kortare målbeskrivning för den ettåriga svenskkursen. Denna 

målbeskrivning återfinns även i det supplement som kompletterar den, men i detta 

dokument finns även en gedigen ämnesplan med både stoff- och planeringsförslag och 

kursbakgrund. Detta förändras till Lpf 94, där hela kursplanen, inklusive 

ämnesbeskrivning, är mycket kortare och koncentrerad till endast några få sidor. Den 

består av ämnesbeskrivning, med bakgrund och mål att sträva mot, samt specifika 

kursmål och betygskriterier. Lgy 11 fortsätter på samma spår, med en ämnesplan, 

riktlinjer om vad eleverna ska utveckla och ungefär vad som bör behandlas, men inget 

om konkret planering. Här nedan följer en redogörelse av vad de olika till nämnda 

läroplaner hörande kursplaner, det vill säga ämnesbeskrivningar och kursmål, har att 

säga om det svenska skriftspråket, i vissa fall specifikt det skrivna sådana, och 

svenskämnesundervisning. För tydlighetens skull bör nämnas att de delar i kursplanerna 

där mål- och innehållsformuleringar återfinns i sig inte är särskilt stora och att de citat 

som markerats med citattecken därför inte har en medföljande sidreferens. Den 

svenskspecifika ämnesplanen för Lgy 70, supplement 80, är dock flera tiotalet sidor 

lång och därför blir det nödvändigt att hänvisa till specifika sidor. Om inte annat anges 

står termerna Lgy 70, Lpf 94 samt Lgy 11 nedan för de respektive ämnesbeskrivningar 

och kursplaner tillhörande årskurs ett i ämnet svenska på gymnasiet. 

4.1.1 Lgy 70 

Målen, i Lgy 70, för kursen i svenska är bland annat att undervisningen ”skall ge 

eleverna vidgade kunskaper om språket och litteraturen och utveckla deras förmåga att 

använda språket [på så sätt] att elevernas personliga utveckling främjas och att eleverna 

förbereds för såväl fortsatta studier som kommande samhälls- och yrkesliv”. De ska 

kunna använda olika språkliga uttrycksformer samt ”lära känna, bedöma och bruka 

språket och litteraturen som medel för information, påverkan, kontakt och konstnärligt 

skapande”. 

 

Via kursplanens disposition innebär detta bland annat att eleverna får kunskaper och 

färdigheter så att de med självförtroende ”kan redovisa sakförhållanden och uttrycka 

tankar, åsikter och känslor” och att eleverna genom att studera språkets roll och 
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funktioner ”får kunskaper om språkets bruk och byggnad och därmed förutsättningar att 

ta ställning i språkfrågor”. 

 

I supplement 80, den svenskspecifika ämnesplanen som inkluderar kommentarer och 

riktlinjer för undervisningen, betonas, förutom det som framkommit ovan, även studier 

av olika kommunikationsprocesser såsom film och massmedia (1982:8). 

 

Vidare står det skrivet att för att bli delaktig i mänsklig gemenskap måste man kunna 

uttrycka sina tankar, åsikter och känslor och att förmågan att formulera sig i tal och 

skrift också är en förutsättning för att man skall kunna tillvarata sina medborgerliga 

rättigheter och aktivt delta i samhälls- och kulturliv. Därmed menar kursplansförfattarna 

att färdighetsträningen i svenskämnet har både ett demokratiskt mål och ett 

bildningsmål. Som fortsättning beskrivs att det är viktigt att eleverna blir medvetna om 

skillnaderna i funktionen mellan det talade och det skrivna språket och vilka 

konsekvenser detta får för sättet att använda språket. Med denna medvetenhet och med 

kunskaper som de kan tillämpa i praktiken bör de komma en bit på väg mot målet, att ha 

sitt språk som ett lydigt och följsamt redskap, som en handlingsberedskap (1982:10). 

 

Om skrivande läggs följande fram:  

 

”att efterhand som kraven på det skrivna ökar, bör eleverna få kännedom om regler för 

olika typer av framställningar men också om hur man kan och bör frigöra sig från dessa, 

där det är lämpligt och nödvändigt. […] eleverna bör också få veta vad som gör en text 

bra: beträffande innehållet t. ex. rikedom på fakta och synpunkter samt engagemang, 

beträffande dispositionen t. ex. klarhet och logik, beträffande språket t. ex. tydlighet, 

variation, naturlighet och korrekthet”. (Kp Sv Lgy 70 1982:14) 

 

Angående språkets, särskilt det skrivna sådana, bruk betonar kursplanen två centrala 

delar i synen på detta, individens och samhällets perspektiv. Fokuserar man på 

individen är det kommunikationen som är viktigast medan språket i det samhälleliga 

perspektivet beskrivs som bärare av värderingar och tradition som bör föras vidare 

(1982:18): ”Att utveckla sitt språk blir i detta dubbla perspektiv både en väg till ökade 

uttrycksmöjligheter och en fostran in i bestämda sätt att tänka och känna. Man kan tala 

om språkets frihetssida och språkets tvångssida.” 

 

Elevernas förtrogenhet med nyanserade stilregler framhävs också, bland annat i form av 

diskussioner om vad som är korrekt i olika kontexter och varför. Detta bör, enligt 

kursplanen, sedan sammankopplas med resonemang om vilket intryck man som sändare 

gör när man uttrycker sig på olika sätt och vilka orsakerna kan vara (1982:19-20).  

4.1.2 Lpf 94 

Ämnesbeskrivningen i kursplanen för Svenska A menar bland annat att kursen ”syftar 

till att bidra till framgång i studierna och förmågan att kommunicera med andra” och att 

”den kulturella identiteten uttrycks bland annat i språket och litteraturen”. Vidare står 
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skrivet att språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap, 

att ”genom språket sker kommunikation med andra och genom läsning och eget 

skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka 

logiskt, granska kritiskt och värdera”. Dessutom menar kursplaneförfattarna att 

”kunskap bildas genom språket och därigenom görs synlig och hanterbar” vilket leder 

till slutsatsen att ”det är en förutsättning för studier och för ett aktivt och ansvarigt 

deltagande i samhällslivet att i tal och skrift kunna använda språket”. Som avslutning på 

ämnesbeskrivningen står följande: ”Svenska är ett kommunikationsämne och att främja 

elevernas språkutveckling är en övergripande uppgift inom ämnet.” 

 

Språket, och kunskaper om det, är alltså oerhört viktigt eleven och individen. ”Att 

främja elevernas språkutveckling” förefaller i sammanhanget som något lättviktigt, då 

allt ifrån kulturell identitet, framgång i studier, kommunikationsförmåga till lärande och 

kunskapsbildande är beroende av det språk individen besitter eller lär sig. Således är 

språket och lärande av, om och runt det en fundamental del av det ämnet svenska ska 

behandla. 

 

I kursplanen finns bland annat dessa mål som skolan bör sträva mot att eleven når: 

 ”att eleven 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”, 

och att 

 ”eleven utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående 

utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse 

för varför människor skriver och talar olika”. 

I ovanstående citat framhävs att eleverna dels ska sträva efter att lära sig allt om och 

förstå språkets olika användare, dels att de själva utvecklar en språklig säkerhet. Det 

poängteras också att eleven genom språket, skrivandet och talet, ”erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan”. Språket framstår som det enkla men 

komplicerade ting som är vägen till framgång. Har man kunskaper om och förmågan att 

använda språket har man också möjlighet att tänka i nya banor, lära sig nya saker samt 

ta kontakt med och påverka människor. 

Några andra för det skrivna svenska språket relevanta mål är att eleven ska: 

 ”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt 

som är anpassat efter situationen och mottagaren”, 

 ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 

lärande”, 

 ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara 

medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk”. 
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Lpf 94 är relativt fattig på formuleringar specifikt rörande skriftspråket, men desto 

rikare på sådana rörande den språkliga normen i stort. Det är språket som är nyckeln till 

tänkande, lärande och kontakt med andra människor och det är kunskaper om och 

förmågan att använda språket som är grunden för detta. En grund som vilar på att eleven 

ska kunna och kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad, vara 

medveten om specifika tal- och skriftspråkliga skillnader samt kunna anpassa sig till 

olika situationer och mottagare. Med andra ord framstår normen, med 

situationsanpassning och språkriktighet som ledord, som något som inte bara står i 

relation till språkets användare utan som något som, för att främja individens fortsatta 

äventyr i livet, bör följas. 

En annan i kursplanen viktig och genomgående aspekt är att eleven i och via sitt 

språkliga lärande utvecklar sig själv och därigenom åtnjuter större möjligheter att både i 

skolan och senare i livet samverka och agera demokratiskt, bland annat genom att kunna 

tänka logiskt och kritiskt värdera. Dessa förmågor anses kunna tillskansas genom till 

exempel eget skrivande, skrivande som också, såtillvida att eleven behärskar det, ses 

som en klar förutsättning för deltagande i samhällslivet.  

4.1.3 Lgy 11 

I inledningen till kursplanen för Svenska 1 står specifikt skrivet att ”kärnan i ämnet 

svenska är språk och litteratur” och att ”språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling”. Vidare menar man att människan 

genom språket åtnjuter möjligheten att uttrycka sin personlighet och lära känna sin 

omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till  

 

 ”att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa 

och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter” 

 

och 

 

 ”stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin 

egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- 

och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om 

muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare 

studier”. 

 

Med andra ord är stimulans av elevens lust att tala, skriva, läsa och lyssna enligt 

kursplaneförfattarna närmast en förutsättning för elevens personliga utveckling och 

något som hela ämnets undervisning ska syfta till, särskilt då det förefaller vara 

nödvändigt att någon annan än eleven själv ger denne möjlighet att ”bygga upp en tillit 

till sin egen språkförmåga”. Det är endast elevens egen lust som i detta sammanhang 

avgör om elevens eget lärande, lärare eller omgivningen har någon inverkan på dennes 

personliga utveckling och följaktliga utvecklande av ”förmåga att kommunicera i tal 
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och skrift”. Denna självframkallade personliga utveckling framstår i sammanhanget som 

något som är absolut livsviktig, då den ställs i relation till elevens möjlighet att tillägna 

sig de redskap som krävs för vardags- och samhällslivet, det vill säga livet. 

 

Vidare ska undervisningen leda till  

 

 ”att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och 

ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig 

variation”. 

 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla följande: 

 ”Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang”. 

 ”Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad”. 

 ”Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig 

variation”. 

Förutsatt att elevens lust är närvarande ska kunskaper om språket utvecklas samt ges 

förutsättningar för ett utvecklande av kunskaper om till exempel språkriktighet. De 

kunskaper som ovan talas om kan mycket väl sägas reflektera den norm som antingen 

råder eller från skolans håll ska bli förmedlad, alltså kunskaper om uppbyggnad, 

språkriktighet, kontextanpassning samt variation - hur ser språket ut, hur, när och var 

bör man använda vad samt vad avviker från normen? Värt att notera är dock att dessa 

kunskaper inte är något som undervisningen ska leda till, utan endast något för vilket 

förutsättningar ska ges. 

 

I kursplanen finns beskrivet ett visst stoff som kursen ska behandla: 

 ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. 

Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som 

en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang”. 

 ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och 

referatteknik. Grundläggande källkritik”. 

 ”Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 

strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt 

diskutera språkriktighetsfrågor”. 

 ”Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman 

med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och 

informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation”. 

I stoffet finns det dock väldigt tydliga formuleringar för vad eleverna ska göra. Några 

väldigt framträdande formuleringar är ovanstående, som bland annat poängterar att i 
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kursen ska språkriktighet och bearbetning vara stöttepelare, samt grundläggande 

språkliga begrepp för diskussion och analys av språk och språkriktighet. 

Viktiga delar i Lgy 11 är betoningen på förmågan att diskutera om och kring språket, 

inte bara att tillskanska sig kunskaper om det – språkriktighet är inte något oföränderligt 

utan kan diskuteras. Språkriktighet i text – ”vilka språkliga egenskaper och 

textegenskaper i övrigt som text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” – och 

skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion är bärande, 

men kursplanen i sig är högst ambivalent. Å ena sidan är elevernas lust och därmed 

personliga utveckling noga poängterat som starka förutsättningar för ett lyckat språkligt 

lärande, å andra sidan är det tydligt att, framför allt i det föreskrivna stoffet som kursen 

ska behandla, eleverna ska ta del av en genuin språklig grund där både rena fakta men 

även diskussionsfrågor får ta plats. Detta behöver dock inte vara motsättande delar, men 

i och med den inledningsvis starka betoningen av elevens lust och personliga utveckling 

får kursplanen en något spretig karaktär, särskilt då lusten i mångt och mycket 

godtyckligt får stå för sig själv, och inte i relation till den lust som måhända infinner sig 

vid språkligt lärande. 

Skriftspråksnormens, särskilt i form av ett medel för lyckad kommunikation, påverkan 

är tydlig, då språkriktighet och sammanhangsanpassning återfinns i en stor del av de 

skriftspråkligt relevanta formuleringarna. 

4.1.4 En glidning hit, en glidning dit 

Att det från Lgy 70 till Lgy 11 har skett förändringar kan vid en direkt jämförelse enkelt 

utrönas. Frågan är dock vad som egentligen har förändrats, hur detta har skett och vad, 

synligt eller osynligt, som uttrycker de olika ståndpunkterna i respektive kursplaner. 

 

Språket, individen och samhället 

Jämför man styrdokumenten är det tydligt att språket, inte minst det skrivna, som en 

kultur- och traditionsbärande företeelse har gått från att i Lgy 70 vara framstående via 

Lpf 94, där det något mindre laddade ”den kulturella identiteten uttrycks bland annat i 

språket och litteraturen” återfinns, till att inte nämnas alls i Lgy 11. Det ”samhälleliga 

perspektivet”, ”språkets tvångssida” står explicit utskrivet i Lgy 70, medan det i Lpf 94 

och Lgy 11 skulle kunna vara undangömt i de formuleringar man där kan hitta. Vad 

betyder egentligen den ”kulturella identiteten” (Lpf 94) eller att ”människan genom 

språket åtnjuter möjligheten att uttrycka sin personlighet och lära känna sin omvärld” 

(Lgy 11)?. Det kan mycket väl vara så att de explicita tankarna från Lgy 70 om språket 

som en kulturbärande institution implicit levt kvar i både Lpf 94 och Lgy 11. Att detta 

är ett uttryck för ett visst upprätthållande av en språklig norm är i denna kontext en 

rimlig tolkning. 

 

I Lgy 70 talas det som sagt om dubbla perspektiv på språket, det individuella 

perspektivet och det samhälleliga perspektivet. Det individuella perspektivet, ”språkets 

frihetssida”, går ut på och framhäver den personliga utvecklingen, medan det 
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samhälleliga perspektivet är ”språkets tvångssida” och innebär ”en fostran in i bestämda 

sätt att tänka och känna”. I Lpf 94 är språket ett medel för att individen ska kunna delta 

och vara ansvarig i samhällslivet samt för att utveckla tänkande och lärande och inte 

vilket medel som helst. Det är explicit uttryckt att kunskaper om och förmågan att 

använda språket är vägen till framgång, till kunskaper, till lärande, till kontakt med 

andra människor. I Lgy 11 ”[erbjuder språket] möjligheten för individen att uttrycka sin 

personlighet och lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” och eleverna 

ska ges möjlighet att bygga upp sin språkförmåga och bli språkligt redo för vardags- 

och samhällsliv. Något som är ett explicit tema i Lgy 11 är att elevens lust och 

stimulans är en väldigt viktig förutsättning för arbete med språket. Detta är väldigt 

kraftigt uttryckt i och med den tidiga placeringen och den starka betoningen på 

händelseledet lust  personlig utveckling  språkliga kunskaper  vardags- och 

samhällsliv. Detta står i skarp kontrast till tidigare kursplaner som inte ens implicit 

betonar individens allmänna lust på detta sätt, utan endast explicit poängterar 

självförtroende med språket (Lgy 70) samt vikten av att våga använda språket (Lpf 94). 

 

En tydlig trend att beskåda i transitionen från Lgy 70 till Lgy 11 är att tidigare sågs 

samhället som en självständig enhet i vilken individerna i mångt och mycket blir 

uppfostrade i medan det i de senare kursplanerna, främst Lgy 11, är individernas 

personliga utveckling, både språkligt och mänskligt, som ligger till grund för det 

samhälle i vilket de verkar. 

 

Språkets uppbyggnad och funktion 

Att svenskämnesstuderande ska få kunskaper om språkets roll och funktioner, dess 

språk och byggnad är genomgående i alla undersökta kursplaner. I Lgy 11 är kunskaper 

om det svenska språket, dess uppbyggnad, historia och grundläggande språkliga 

begrepp en förutsättning för att elever ska kunna reflektera över och analysera olika 

typer av språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. I Lgy 70 är detta 

explicit uttryckt i och med formuleringen ”att eleverna får kunskaper och färdigheter [så 

att de] genom att studera språkets roll och funktioner får kunskaper om språkets bruk 

och byggnad och därmed förutsättningar att ta ställning i språkfrågor”.  

 

I Lpf 94 är diskussionsaspekten inte alls framträdande. Eleverna ska förvisso utveckla 

kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ges möjlighet 

att reflektera över olika typer av språklig variation, men det är inte specifikt uttryckt att 

eleverna ska diskutera och analysera olika språkliga fenomen och frågor. Däremot är 

detta implicit uttryckt i och med betoningen på språket som katalysator för lärande, 

tänkande och kontakt med andra människor. Det är med andra ord endast 

medvetenheten om språket och dess beståndsdelar som är ett explicit tema, inte att för 

sig själv och med andra diskutera och fundera över språket och allt som hör till. Det är i 

Lpf 94 alltså implicit uttryckt att eleven själv, krasst formulerat, behöver veta hur 

språket är uppbyggt, hur det fungerar och hur det ska användas innan hon diskuterar 

språket med omvärlden. 
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Den skriftspråkliga normen 

Några företeelser och mål som alla tre kursplanerna framhäver är till exempel att elever 

ska få kunskaper om och få möjlighet att diskutera kring språkets relation till 

människor, kultur och omvärld. Detta är ett tydligt uttryck för den norm, det vill säga 

anpassningen till andra språkbrukare, som i alla kursplaner är uttryckt på olika sätt. Via 

studerande av språkets uppbyggnad och bruk samt språkriktighets- och 

situationsanpassningsfrågor förmedlas och upprätthålls den skriftspråkliga normen.  I 

Lgy 70 är detta dock explicit uttryckt, då språket ur det samhälleliga perspektivet ses 

som en bärare av värderingar och tradition och ger en ”fostran in i bestämda sätt att 

tänka och känna”, en ”språkets tvångssida” (1982:18). Med andra ord förväntas språkets 

användare förmedla de traditioner som språket bär på och relateras till, inklusive den 

skriftspråkliga normen, vidare i livet. 

 

I Lpf 94 och Lgy 11 är normen ett implicit tema, då det på alla sätt genomsyrar texterna, 

men inte alls är lika klart uttryckt. Språkets bruk och byggnad studeras, språkriktigheten 

är viktig och situationsanpassningen är grundläggande. I Lgy 11 är det dock först sedan 

individens personliga utveckling betonats, i synnerhet med elevens allmänna lust som 

förutsättning, som den språkliga normen skiner igenom, framför allt i det konkreta stoff 

som kursen ska behandla. Språkriktighet och grundläggande språkliga begrepp för 

diskussion som led i ett för eleven bättre arbete med text är klart uttryckt som något som 

ska tas upp, till skillnad från att det ska ”ges förutsättningar för” att eleven ska utveckla 

kunskaper om till exempel språkriktighet. Som tidigare beskrivet förefaller Lgy 11 vara 

något ambivalent i vad den vill säga. Lpf 94 är, implicit, mer rakt på sak, då den har en 

tydlig preskriptiv grund i den språkliga normen för elevens arbete med språket. Detta är 

som sagt vid analys synligt i både Lgy 70 och Lgy 11, men då med diskussion om 

språket och språkliga företeelser som tillägg. Vidare är skillnader mellan formellt och 

informellt språk och mellan skrivet och talat språk, en tydlig normkategori, något som i 

kursplanerna tydligt är av vikt. Elever ska, enligt Lgy 70, ”kunna skilja på muntlig och 

skriftlig framställning” och veta i vilka sammanhang man ska använda sig av vissa 

uttryck, eller hur man bör kommunicera eller förstå andras kommunikation.  

 

Kommunikation 

Genomgående för alla kursplaner är att svenska ses som ett kommunikativt ämne, om 

än med lite olika utgångspunkter och mål, ofta i form av vad som är intressant förutom 

kommunikationen och vad som kan kopplas till den. Man kan tolka det så att läraren 

och eleven ska behandla ämnet som ett ämne där korrektheten, språkriktigheten och den 

språkliga normen ändå till syvende och sist underordnad den fungerande, slutgiltiga 

kommunikationen. En bärande tanke är att språket i mångt och mycket är ett medel för 

individen och samhället (Lgy 70), individen (Lpf 94) eller individens personliga 

utveckling (Lgy 11) att närma sig livet i allmänhet och studier, kultur och samhällsliv i 

synnerhet. Det är dock i alla kursplaner både implicit och explicit uttryckt att en 

fungerande kommunikation kräver kunskaper om regler och bruk av språket. Man 

skulle kunna säga att alla tre vill mena att korrektheten och den fungerande 

kommunikationen lever som i symbios. Den ena kan inte existera utan den andra. 
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4.2 Läroböcker 

De tre utvalda läroböckerna, Språket, Källan – språkbok och Svenska i verkligheten, 

hädanefter förkortat SIV, är vid blotta anblicken ganska olika. Detta beror i första hand 

på att de i omfång skiljer sig åt markant. Språket omfattar omkring 400 sidor, Källan är 

ungefär 300 sidor lång medan SIV ligger på cirka 250, lite större, sidor. Dock luras man 

av att den sistnämnda endast behandlar Lgy 11:s kurs Svenska 1, medan Språket och 

Källan inbegriper åk 1-3 respektive kurs A och B. Märk dock väl att de två läroböcker 

som i titeln relaterar till språket i synnerhet, Språket och Källan - språkbok också 

speglar detta i innehållet – de 400 respektive 300 sidorna i Språket och Källan 

behandlar på olika sätt språket, specifikt det skrivna, talade och lästa i allmän mening, 

medan SIV:s 250 sidor rör hela Svenska 1, språk som skönlitteratur. 

 

Hur ser då innehållet i läromedlen ut i relation till den skriftspråkliga normen och 

språkbruket? Hur, enligt författarna, bör materialet och undervisningen samspela? 

Nedan presenteras de utvalda textavsnitten med jämförelser och analys utifrån ett antal 

olika rubriker. Rubriknamnen antyder vad som tas upp i respektive delkapitel. För 

tydlighetens skull inleder jag med en redogörelse för innehållet i de olika läroböckerna.  

4.2.1 Innehållslig översikt 

Språket 

I förordet till Språket kan man utläsa att läroboken behandlar de icke-litterära delarna av 

kursen i svenska och att författarna ämnar ta fasta på det bästa ur en ganska fast 

pedagogisk tradition i ämnet samtidigt som de tar in moderna inslag. Dispositionen är 

traditionell, med huvudkapitlen, i ordning, tala, skriva, språkanalys (inkl. grammatik), 

språkhistoria, språk – människa – samhälle (språksociologi), stil och argumentation, 

våra grannspråk och sist massmedier. En tredjedel av boken handlar om hur man skriver 

i allmänhet och skriver olika specifika typer av texter i synnerhet, med skrivprocessen 

som modernt inslag och ledstjärna. Författarna uppger att de har en strävan att ge lärare 

och elever ett rikt arbetsmaterial och överlåter till dessa att bestämma vad i boken som 

ska tas upp och behandlas. Dock menar de att språkanalys och massmedier är lämpliga 

arbetsområden i årskurs 1, med studieteknik och talträning som genomgående teman 

bortom den stora momentplaneringen. 

 

Läroboken är utformad som så att kapitlen introduceras och underbyggs med stor 

textmassa, med bilder, oftast halvsidesbilder, ibland helsidesbilder, på ungefär var sjätte 

sjunde sida. Bilderna och framför allt de tillhörande bildtexterna syftar främst till att, 

som ett hjälpmedel till förståelse, illustrera något ur texten, men ibland även endast som 

ett komplement till exempelvis en beskrivning. Språket innehåller inga genomgående 

diskussions- eller skrivuppgifter direkt riktade till läsarna, alltså eleverna, utan ger till 

exempel endast förslag på saker man kan tänka på då man korrekturläser sitt referat. 

 

Källan - språkbok 

Med Källan – språkbok hävdar författarna att de tagit fram ett läromedel särskilt lämpat 

för studieförberedande program, i vilken inlärning går hand i hand med färdighets-, 
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språk- och personlighetsutveckling. De menar vidare att studenten utvecklas bäst när 

han eller hon får knyta nya kunskaper och upplevelser till egna erfarenheter och 

diskutera dessa i grupp. Några ledord som introduceras och som sägs ha varit ledande i 

arbetet med boken och som de hoppas att eleverna får ta del av är inlärningsprocessen, 

självständigt tänkande, att skriva för att lära och sist men inte minst att lära sig att lära. I 

lärarhandledningen återfinns samma grundtankar, men med tilläggen att det ska råda en 

balans mellan språkligt och litterärt, att språklig förmåga utvecklas bättre om litteraturen 

får en stor roll och framför allt, i alla fall i ljuset av denna undersökning, att ett stort 

fokus läggs på lärandet – skrivandet är i första hand oftast ett medel för ändamålet att 

lära. Detta skiner även igenom i dispositionen, då kapitlet Att lära kommer först, följt av 

tala, skriva, utforma, ett kapitel med språksociologi, dialekter, språklig uppbyggnad och 

språkhistoria. Därefter tas språken i Norden respektive världen upp och som avslutning 

dyker grammatiken upp. 

 

Något att poängtera är att då lärarhandledningen visade sig säga och stå för i stort sett 

det samma som språkboken i sig gör fann jag ingen anledning att tolka den för sig, utan 

bestämde mig för att språkboken fick stå som representant för båda texterna. 

 

Källan består till en relativt stor del av textmassa, med mindre rubriker och små 

faktarutor insprängda lite varstans. Bilder finns på ungefär var sjunde sida och de är i 

större utsträckning endast komplement till texten, snarare än att illustrera ett problem 

eller vara ett hjälpmedel till förståelse, även om det också förekommer. Till eleven 

riktade uppgifter finns i hela boken, som avslut på både mindre och större kapitel och 

även mitt i. Dessa uppgifter syftar inte enbart till att ge den enskilda eleven något att 

bita i, utan kan även inkludera klassens eller skoltidningens medverkan.  

 

Svenska i verkligheten 

Svenska i verkligheten är den enda av de tre läroböckerna som endast behandlar en kurs, 

det vill säga Svenska 1 inom den vid tiden för undersökningen nya gymnasieskolan, 

lydande under Lgy 11. Detta lyser månne igenom i författarnas programförklaring, som 

med närmast kuslig precision återger följande ur kursplanen för Svenska 1: 

 

Kärnan i ämnet är språk och litteratur. I språket har vi människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling och genom språket kan vi också 

uttrycka vår personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, sakprosatexter och olika medier 

lär vi känna vår omvärld och oss själva. (Backman & Hulenvik 2010:7) 

 

Utöver ovanstående vill författarna kombinera och sammankoppla språk och litteratur 

och deras strävan är att ge eleverna en fast kunskapsgrund och på olika sätt stimulera 

deras lust att tala, skriva, läsa och lyssna. Deras övergripande mål är att ge varje elev 

rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och 

skriva – allt efter elevens intresse och förutsättningar. Med andra ord är det elevens 

intresse som bestämmer hur dessa tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter 

används. Läromedlet innehåller även, enligt författarna, ”ett enkelt grammatikkapitel 
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[…] som också lämpar sig för självstudier” (2010:7). Detta kapitel är, likt de flesta av 

bokens kapitel, kort, endast 14 sidor långt. De andra kapitlen är, i följd, språket – ett 

fönster mot världen, språklig variation, orden omkring oss, när tanken blir ord, retorik 

och argumentation, beskriva och berätta, bilden berättar, sagor, sägner och myter, 

novellen, dikten, språkets byggstenar (i denna bok grammatik), rätt språk i rätt situation, 

medier – dagstidningen, språk och kommunikation, litteraturen genom tiderna samt 

tema- och fördjupningsarbete. 

 

SIV skiljer sig markant åt från de bägge andra undersökta läroböckerna, då den för det 

första innehåller en mindre andel text som dessutom är i större typsnitt, för det andra att 

den använder sig av fler och större rubriker, för det tredje att den innehåller en mängd 

olika mindre bilder, både textkompletterande och rent allmänna sådana. I stort sett på 

varje sida återfinns olika typer av uppgifter, såväl skriftliga som sådana eleven ska 

diskutera och fundera kring. Ett kapitel kan ha allt från tio till tjugo uppgifter, väldigt 

ofta med flera sidors textexempel som komplement. 

4.2.2 Språket, normen och livet 

Att det råder vissa skillnader i synen på språklig norm mellan de tre undersökta 

läromedlen är kanske inget konstigt. Det skiljer faktiskt 16 respektive 23 år för 

utgivningsdatum mellan den först utkomna, Språket, och de andra två, Källan – 

språkbok och SIV. Som det står i den sistnämnda (2010:14): ”Samtidigt som samhället 

förändras, förändras också vårt språk. Vissa ord faller i glömska och andra kommer i 

stället. Språket tillförs också många nya ord och uttryck från olika invandrargruppers 

hemspråk.” Förutom att detta förefaller vara ett rent faktum innebär också denna 

passage något av ett ställningstagande. Nästintill lakoniskt konstateras att samhället 

förändras, att språket förändras, att gamla ord försvinner och nya tillkommer och att det, 

i andemening, inte är mer med det. Det blir som det blir. Denna syn på språket är tydlig 

genom hela boken, då språket inte kommenteras särskilt ofta på metanivå utan mest 

finns i bakgrunden. 

 

Jämför man med vad de andra läromedlen säger framkommer att språket utan hejd 

förändras och att man lika gärna kan acceptera detta utan några större känsloyttringar. 

Tydligt är att det är SIV som främst står för denna ståndpunkt. Vid flera tillfällen skiner 

en viss syn på detta moderna, förändrade språk igenom i Källan. I kapitlet om 

skrivregler, samtidigt som normkällor såsom Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) 

och Svenska skrivregler refereras, uttrycks att det är praktiskt att alla känner till 

grundläggande skrivregler (2003:151), att det är stavningen i SAOL ”som gäller” 

(2003:151), att i skriftspråket bör man hålla sig till skriftformer som exempelvis de eller 

dem samt att ”det riktiga är att säga ’Han är större än jag (är)’, inte ’Han är större än 

mig’ (2003:160). Om särskrivning och sammansättningar menas (2003:160) att det 

finns många omständigheter som tillsammans medverkar till ”att allt fler verkar tappa 

greppet om denna språkregel”. Sammantaget blir detta ett klart ställningstagande för en 

negativ syn på denna språkutveckling, att reglerna är till för att följas och att 

misshanteringen av skriftspråket breder ut sig. 
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Intressant nog, kan tyckas, är att den äldsta läroboken, Språket, intar en mycket mer 

pragmatisk hållning. Författarna menar att ”ingen vettig språkvårdare håller sig till bara 

en typ av argument” och att ”skilda hänsyn måste vägas samman, även om tonvikten 

kan läggas något olika” (1987:199). Detta är tydligt när boken behandlar olika 

språkriktighetsfrågor, som till exempel bruket av innan som preposition, olika 

texttypers ordformer och ordval, konstruktioner och meningsbyggnad. När det gäller 

innan som preposition åberopas att det har använts på så sätt i århundraden och att ”de 

flesta språkvårdare anser att det knappast finns några skäl att vända sig mot [detta 

bruk]” (1987:189-190). Angående ordformer såsom ska/skall, sa/sade och de/dom och 

ordval, konstruktioner och meningsbyggnad menas att det finns valmöjligheter och att 

det ofta är omöjligt att ge några absoluta besked (1987:181-182). Dock flikar författarna 

in en del brasklappar i diskussionen om språkriktighet. De hävdar att det är ”mycket 

svårt att ge entydiga och allmängiltiga regler för vad som är ett korrekt skriftspråk. Det 

som är rätt i ett sammanhang kan vara fel i ett annat” (1987:180) och, i samband med 

dessa språkriktighetsfunderingar, att 

 

den som tvekar om vad som är rätt och fel kan i vissa fall vända sig till skrifter som har 

karaktären av normkällor. Det innebär att om man följer rekommendationerna i dem 

kan man åtminstone vara säker på att inte göra fel; därmed inte sagt att den som inte 

följer rekommendationen gör fel. De tre viktigaste normkällorna är Svenska 

Akademiens ordlista, Svensk handordbok och Svenska språknämndens skrivregler. 

(Josephson m. fl. 1987:183). 

 

Påtagligt, vid en jämförelse av de tre läromedlen, är att den äldsta läroboken påvisar en 

syn på språklig norm som gör gällande att man bör följa rekommendationer och dylikt 

men samtidigt vara öppen för förändringar och diskutera dessa. Källan, från 2003, vill 

även den att man följer rekommendationer, men trots explicita uttalanden som rubriken 

”Poängen med att tala och skriva – språklig kommunikation” (2003:199) implicit menar 

författarna  att det är väldigt viktigt att man inte gör fel och att man som språkanvändare 

bör akta sig. Detta är inte alls laddat i SIV utan man konstaterar bara till exempel att 

man ska undvika att i onödan använda förkortningar eftersom de gör en text svårare för 

läsaren (2010:32), att det är viktigt att känna till ordens betydelse så att missförstånd 

undviks (2010:36), att det är viktigt att kunna stava korrekt och genom bokens övningar 

blir man säkrare i konsten att stava rätt (2010:21) och att ”det finns grundläggande 

skrivregler i svenska språket som betyder mycket för din text” (2010:41). 

4.2.3 Kommunikationens vikt 

Genomgående och dominerande för alla undersökta läromedel, trots betoningen på 

korrekthet som ändå framkommer, är att det argumenteras för att det svenska 

skriftspråket är ett medel för kommunikation. Som i rubrikexemplet ovan, som i Språket 

(1987:332): ”Alla författare och skribenter har ett gemensamt mål för ögonen: att de 

texter som de skriver ska läsas och bli förstådda”. Gemensamt för läroböckerna är att 

de, med ord återigen från Språket (1987:180): 
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Korrektheten har framför allt att göra med principen om störningsfrihet. Läsaren ska 

inte bli störd av vad som kan uppfattas som fel. Många avvikelser från gängse normer 

för skriftspråk gör det svårare att koncentrera sig på innehållet. Därför bör en skribent 

tänka på språkriktigheten i sin text. (Josephson m. fl. 1987:180) 

 

Ovanstående citat symboliserar en stor del av sättet på vilket läroböckerna tänker om 

det svenska skriftspråket och vad eleverna bör ta till sig när de studerar ämnet svenska. 

Man behöver lära sig språket, hur det fungerar och hur det enligt gängse norm ska 

skrivas och se ut. Läromedlen argumenterar dock för att språkriktighet i kommunikation 

är av vikt och tydlighet, enkelhet och läsar- och situationsanpassning är de ledord som 

varje elev ska bejaka i sitt skrivande i synnerhet och i sin kommunikation i allmänhet. 

Språket är med andra ord inte till för sig självt, utan som ett ändamål som helgar medlet, 

kommunikationen. Krångliga formuleringar, ovanliga ord, onödigt utdragen 

meningsbyggnad och dylikt är företeelser som bör undvikas. Detta uttrycks både 

explicit och implicit. Ett citat från Källan får illustrera denna ståndpunkt (2003:199):  

 

En del meddelanden är nästan obegripliga med krångligt språk, invecklad 

meningsbyggnad och äldre, ovanliga ord. Myndighetsskrivelser kan vara svåra, och 

språket liknar inte talspråket det minsta. Här riskerar språket att förlora sin uppgift som 

medel för kommunikation, dvs. att göra att något blir gemensamt för två eller flera 

personer. (Johansson m. fl. 2003:199) 

 

Kommunikationen framstår i detta citat, utifrån de ord och den modalitet – alltså den 

nyans och på vilket sätt orden förhåller sig till andra ord i texten och till texten i stort – 

de innehar, som något som behöver räddas undan dessa företeelser. Enligt författarna är 

språket i till exempel myndighetsskrivelser krångligt, meningsbyggnaden invecklad och 

de äldre orden ovanliga. I sammanhanget får orden en negativ klang och omdömet om 

det man kommenterar blir därefter. Detta är inte lika påtagligt i läroboken från 1987, där 

man nöjer sig med att på olika sätt poängtera att det är tydlighet, läsaranpassning och att 

hålla sig inom ramarna som gäller, men inte nödvändigtvis att det är oerhört personligt 

negativt att uttrycka sig på annat sätt. Exempelvis menar författarna att ”det vanliga är 

nog att språkformen ger oss något slags stilintryck. Först och främst reagerar man på 

språket, om det på något sätt skiljer sig från det man tycker är ’normalt’ språkbruk” 

(1987:326). Med andra ord är man inte överdrivet mån om vilken stil eller vilket 

språkbruk det handlar om, så länge det accepteras av den gängse normen och av den 

läsarkrets som texten distribueras i. Det konkretiseras i form av ståndpunkten att stilen 

spelar en mycket väsentlig roll – ”hur en text är skriven är på sätt och vis lika viktigt 

som vad den vill säga. Kravet på stilen i en text är att den är ändamålsenlig, funktionell” 

(1987:332). Den funktion stilen, språket, då har är förstås den kommunikativa, att 

upprätthålla relationen människor emellan.  

 

SIV är på sitt icke lika engagerade sätt också mån om den störningsfria 

kommunikationen, där språket i stort endast är ett medel för att människor ska kunna ha 



31 

med varandra att göra. Författarna poängterar det tydliga, enkla, vårdade och anpassade 

skriftspråket och uppmanar eleverna att ge exempel på olika störningar som kan uppstå i 

kommunikation och diskutera hur de kan undanröjas (2010:177). 

4.2.4 Från kollektiva normkrav till individuell utveckling 

Någonting som bör uppmärksammas är att läroböckerna, trots att de alla sätter 

kommunikationen i förgrunden och språkliga normer i sig i bakgrunden, har något olika 

perspektiv på det medel, alltså språket, som ändamålet, kommunikationen, helgar. Trots 

att det argumenteras kraftigt för behovet av korrekthet och följande av skriftspråkliga 

normer är det ändå i ett sammanhang där den slutgiltiga kommunikationen är det 

slutgiltiga målet och där språkliga normer är något som kan appliceras efter att 

skribenten har bestämt kommunikationens budskap och syfte. I Språket är 

kommunikationen och språket långt mer jämställda prioritetsmässigt än i Källan och 

SIV. Man betonar i större utsträckning vikten av att i samhället vara ense om hur man 

ska uttrycka sig, vara medveten om hur andra kan tänkas uppfatta det man skrivit och 

vikten av att rätta sig efter dessa överenskommelser. 

 

Vad är rätt och vad är fel när man skriver? Den frågan upptar många skribenter kanske 

nästan för mycket. Att en text är språkligt korrekt är viktigt, men ännu viktigare är nog 

att den är begriplig, redig och innehållsrik. (Josephson m. fl. 1987:180) 

 

Ovanstående citat uttrycker, precis på det sätt – tydligt, enkelt men kärnfullt formulerat 

- som författarna, både själva och via normhänvisningar, önskar att lärobokens läsare lär 

sig, Språkets genomgående syn på det skrivna svenska språket. Korrektheten finns där 

och är viktig, men endast så viktig att om överdriven korrekthet (eller bristen på) på 

något sätt stör kommunikationen bör den sistnämnda ha företräde i skribentens sinne. 

För, som författarna uttrycker det: ”Den som talar till någon får oftast ett direkt gensvar 

och kan sedan vidareutveckla sina tankar. Det går nu inte när man skriver” (1987:22) 

och att ”att språkriktigheten kanske inte så mycket är en fråga om rätt och fel som om 

lämpligt och olämpligt, brukligt eller mindre brukligt i ett visst sammanhang” 

(1987:181). 

 

Några olika begrepp, som staplats på något av en prioritetsstege, är språk, 

kommunikation och norm. I Språket är skriftspråket och dess norm förvisso inte lika 

viktigt som kommunikationen, men står ändå högt i kurs. I Källan och framför allt i SIV 

är däremot skriftspråket i hög grad underordnat den lyckade kommunikationen. Något 

som gör det hela ännu intressantare är dock att det finns en till, ännu högre prioriterad, 

del i det hela. I de nyare läromedlen är den så kallade personliga utvecklingen av högsta 

vikt. I Källan ”[går inlärningen] hand i hand med färdighets-, språk- och 

personlighetsutveckling” och ”den som skriver för att lära tränar förmågan till 

självständigt tänkande” (2003:6). De menar vidare att språket bör användas som ett 

redskap för inlärning, att detta förbättrar förmågan att tänka, ställa bra frågor, reflektera 

och dra slutsatser (2003:71) samt att ”undervisningen i svenska under gymnasieåren har 

som mål att utveckla din förmåga att kommunicera så att det du vill uttrycka når fram 
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till den du riktar dig till och uppfattas som du tänkt” (2003:200). Överlag står individens 

bruk av språket som medel för sin personliga utveckling och för att lära i fokus och är 

överordnat en eventuell tanke om språkets särställning. Denna inställning kan uppfattas 

vara än mer tillspetsad i den modernaste läroboken, SIV. Alltigenom bokens sidor ligger 

betoningen, förutom i specifika, dock ej särskilt extensiva, skrivregels- och 

grammatikkapitel, inte på studier om det svenska skriftspråket utan på olika former av 

samhällskunskap och något som jag skulle vilja benämna som ”(skrift)språkligt know-

how”, vilket jag hädanefter, medvetet tämligen brett, definierar som användbara 

kunskaper. Detta synsätt framträder som sagt genom hela boken, såväl som i 

inledningen, där följande formulering återfinns (2010:7): 

 

Ett rikt språk ger dig självförtroende, trygghet och möjlighet att påverka och uttrycka 

vad du tycker och känner. Språket är nyckeln till lärande och kunskap i alla skolämnen 

och i många situationer i livet. Språket öppnar helt enkelt fönster mot världen – mot din 

framtid. (Backman & Hulenvik 2010:7) 

 

Tydligt är att det är individens utveckling och välmående som står i centrum och 

skriftspråket är då ett medel för att åstadkomma och uppnå detta. Språkträning ger dig, 

eleven, chansen att göra med ditt liv vad du vill och det i sig är målet, inte kunskaper 

om språket och språkupplevelser. De är i SIV något som hjälper eleven att utvecklas, 

inte en del av utvecklingen i sig. 

4.2.5 Svart på vitt 

Återstår gör således en jämförelse av vad de tre läromedlen står och inte står för utifrån 

de temarubriker vi tidigare använt. 

 

Språket, individen och samhället 

I alla tre läromedel är principen om störningsfri kommunikation, och därigenom 

tydlighet, enkelhet och läsaranpassning, betonad. I de två nyare böckerna förefaller den 

personliga utvecklingen vara det i särklass viktigaste, varefter kommunikationen som 

medel för den individuella utvecklingen är näst viktigast. Det är explicit uttryckt i 

Källan och SIV att det är individens utveckling som står i centrum, om än på lite olika 

sätt. I Språket är det explicit uttryckt att den lyckade kommunikationen är viktigast men 

att korrektheten är nödvändig för det föregående. Man skulle kunna säga att de alla tre 

följer sina kursplaner relativt väl, från betoningen på individ och samhälle (Lgy 70) till 

individen (Lpf 94) och individens personliga utveckling (Lgy 11), i alla fall ytligt sett. 

Det är påtagligt att den utveckling som det talas om i Källan och SIV i allra högsta grad 

ligger till grund i färdighetsträning. I Källan är detta också explicit uttryckt, då den vill 

poängtera språkets betydelse för lärande och kunskap. I SIV är det i mångt och mycket 

endast implicit uttryckt, då det mesta av den språkliga delen av boken är 

färdighetsträning och regelinlärning. 
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Språkets uppbyggnad och funktion 

Gällande språkets uppbyggnad och funktion ter sig läromedlen väldigt olika. Språket är 

genomgående gedigen i fråga om hur språket ser ut, hur det fungerar och dess olika 

beståndsdelar. Å ena sidan har den har ett stort grammatikavsnitt och för både explicit 

och implicit uttryckt vidare de regler och traditioner som det svenska språket bär på. Å 

andra sidan är den noga med att betona språkets föränderlighet och vikten av att kunna 

diskutera språkriktighets- och språkallmänna frågor. 

 

Källan ser språket som ett medel för individens lärande och kontakt med omvärlden 

utifrån gedigen färdighetsträning med en tydlig, både implicit och explicit uttryckt, 

traditionell syn på språkets uppbyggnad och funktion. Det får ej göras avkall på regler 

som för till exempel särskrivning (2003:160) och i mångt och mycket ej göras 

annorlunda, för det är ju stavningen i SAOL ”som gäller” (2003:151). Genomgående, 

men inte alltid så oerhört explicit uttryckt, är den regelrätta och gedigna kunskapen om 

språkets bruk och byggnad något som vill främjas. 

 

I SIV står den personliga utvecklingen och språket som ett medel för denna explicit i 

centrum, men implicit står den för någon sorts mindre lyckad blandning av de två. Den 

varvar simpla uppgifter och fakta om språkets uppbyggnad med enkla uppfattningar om 

språket som kommunikationsmedel. Språket framställs som något som hjälper eleven i 

livet, den personliga utvecklingen, men eleven får ingen större möjlighet att utvecklas 

då grammatikkapitel och allmänna språkuppbyggnadsförklaringar är korta och enkla. 

Skriftspråket framstår i mångt och mycket som något man använder när man skriver till 

en myndighet. 

 

Den skriftspråkliga normen 

Den språkliga korrektheten och skriftspråkliga normer får i Källan och SIV explicit 

rollerna som något som behövs för kommunikationen och indirekt den personliga 

utvecklingen, men annars inte är lika viktigt i sammanhanget. I Språket är skriftspråkets 

normer och kommunikationen explicit jämlika och den personliga utvecklingen inte 

särskilt betonad överhuvudtaget, då det i större utsträckning framhävs vilket ansvar man 

som skribent har gentemot samhället och den gängse norm som i varje fall av skrivande 

åberopas. Implicit får dock korrektheten och skriftspråksnormen ta stor plats i Källan 

och SIV, då de i hög grad leder eleven genom en färdighetsträning som i allra högsta 

grad bygger på den skriftspråksnorm – språkriktighet, korrekthet och 

situationsanpassning – som de allra flesta vill följa och följer. De nyare läromedlen är, 

när det gäller språklig norm, långt mer preskriptiva än vad Språket, den äldsta, är. I 

Språket explicit mer en roll av något som majoriteten av språkets användare kan hålla 

med om och använda sig av, men också något som kan diskuteras och förändras. 

Implicit håller den på rådande norm genom att i mångt och mycket arbeta igenom 

färdighetsträning av till exempel etablerade skrivformer, men samtidigt leder den en 

diskussion om språkets och normers föränderlighet. Detta till stor del till skillnad från 

de bägge nyare, framför allt SIV, som i hög grad endast genomför preskriptiv 

färdighetsträning. 
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Kommunikation 

I alla tre läromedel är som sagt principen om störningsfri kommunikation, och 

därigenom tydlighet, enkelhet och läsaranpassning, betonad. Det är alltså en tydlig 

anpassning till hur samhället förväntar sig och vill att den gängse kommunikationen ska 

te sig. Kommunikationen är dock explicit olikt rangordnad. I Språket går explicit 

korrektheten och kommunikationen hand i hand, där korrektheten innebär ett följande 

av de normer som råder för att få till stånd en lyckad och tillfredsställande 

kommunikation. Det är också betonat, som tidigare nämnt, att lyckad kommunikation 

kräver ständig diskussion om vad som inbegrips av den språkliga normen och vad som 

förväntas av olika parter i kommunikationen. Implicit sägs dock till viss del att, via 

färdighetsträning av till exempel referatskrivande, lyckad kommunikation innebär ett 

rättande efter rådande skriftspråksnormer. Diskussionen om kommunikationen och 

normerna är inte alls utpräglad i Källan och SIV. I dem är kommunikationen, språket 

och normen helt enkelt medel, om än ett väldigt strikt och ej så föränderligt sådant, för 

att nå nästa steg, det vill säga det individuella lärandet (Källan) eller den personliga 

utvecklingen i relation till omvärlden (SIV). Det föreligger dock också här som så att det 

är implicit uttryckt att korrektheten är ett medel för kommunikationen, om än inte lika 

högt rangordnad som i Språket. Den påtagligaste och även nämnda skillnaden blir den 

betoning på diskussion om språkets aspekter som förs och framhävs i just Språket. 

 

 

Allmänt 

I Språket är det rika arbetsmaterialet med möjligheter till färdighetsträning men framför 

allt kunskaper om och förståelse för skriftspråket och dess normer – där insikter om 

behovet av att anpassa skriftspråket och dess bruk till olika användningsområden och 

den pragmatiska språkvårdarens synsätt inbegrips – utpräglat. I Källan är tanken att 

skriva för att lära drivande och den uppgiftsdrivna färdighetsträningen genomgående 

med den språkliga korrektheten påtaglig både implicit och explicit uttryckt, med 

slutmålet att lära sig för att leva. Också i lärarhandledningen uttrycks detta, utan några 

större förändringar. I den tredje och nyaste läroboken, Svenska i verkligheten, tränar 

man utifrån traditionella textnormer språkliga färdigheter för att utveckla sig själv och 

som ett medel för att ta sig vidare och igenom livet, att få med sig ett språkligt know-

how – ett kunnande som hjälper individen i samhället. 

4.3 Intervjuer 

Syftet med de intervjuer som genomfördes var att få insikt i det som sker i klassrummet, 

det vill säga närmast eleverna. Att då intervjua ett antal lärare föreföll lämpligt. Detta 

ledde också till att det i studien fanns tre olika delar, med olika avstånd till eleverna, att 

undersöka, kursplaner, läroböcker och lärarnas utsagor. 

 

Innan lärarintervjuerna refereras och analyseras vill jag hänvisa till metoddiskussionen 

och den information om intervjuerna, de intervjuade och intervjuförfarandet som finns 
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(se 3.2). Resultatet presenteras återigen med jämförelser och analys utifrån olika 

rubriker, där namnen antyder vad delkapitlen innehåller. 

 

4.3.1 Om det skrivna språket i skolan, i livet och i allt därtill 

På frågan om vad hans syn på och hans huvudmål med svenskämnet är svarar Olle att 

”jag har ju alltid haft språket och det språktekniska som mitt favoritområde inom 

svenskan.” Han betonar detta ganska kraftigt då han vidare resonerar om hur han inte 

läser särskilt mycket utan ”har läst det man egentligen behöver kunna om man kollar på 

vad som traditionellt undervisas i litteratur”. Det blir med andra ord uppenbart att Olle 

fokuserar på det språkliga perspektivet i sin svensklärargärning och det är dit han styr 

undervisningen, samt att litteraturen kommer en smula i andra hand. Detta är något som 

man skulle kunna hävda att Anna också står för, då hon menar att det är 

färdighetstanken som är central i hennes arbete. Utan färdigheterna att läsa, tala och 

skriva och tron på det man gör kommer man ingenstans, menar hon. Detta bygger hon 

till stor del på egen erfarenhet då hon upplevt att då många gymnasielever, utan att de 

har möjlighet till det, förväntas ha ”förakademisk nivå på sin svenskutbildning på 

gymnasiet”, trots att de ”tappat stora delar av sin färdighetsinlärning som [skulle] skett 

innan”. Anna menar att allt som gör svenskämnet roligt och lustfyllt kräver dessa basala 

kunskaper och att man därför måste fokusera på dem först, för ”du når ingenstans om du 

så att säga skjuter över målet […], det blir obegripligt”. Detta kan jämföras med Olles 

syn på kommunikation, som han tycker är något som eleverna ska få med sig från alla 

svenskkurser. Det viktigaste enligt honom är att eleverna ”ska få en bred syn på 

kommunikation och lära sig anpassa kommunikationen till olika sammanhang, att välja 

rätt språk i rätt sammanhang”, ”bli duktiga på [att kommunicera]” och att triaden 

sändare, mottagare och budskap uppmärksammas. Det specifika perspektivet han utgår 

ifrån när det gäller kommunikation blottläggs i följande citat: 

Jag tror någonstans att omedvetet så brukar jag alltid fastna längre på de moment som 

håller på med språk, alltså det tekniska så att säga, språkriktighet och grammatik. Det 

brukar bli lite mer fokus där. Man försöker ju ha lite balanserat så där, men det är nog 

tyngdpunkten som ligger där tror jag för mig. 

 

Att läraren Anna också bygger sin undervisning på behovet av en välutvecklad 

kommunikationsförmåga framkommer då hon poängterar att för henne är svenskämnet 

”väldigt mycket ett sätt att bli en mäktig människa” och att om du ”kan svenska när du 

bor i Sverige så har du chans att bli vad du vill”. Dock först sedan hon tidigare betonat 

att hon ”gör en större satsning på korrektheten i det hela alltså, att det kommunikativa 

bara är en del” och menar att till exempel de nationella proven i svenska fokuserar allt 

för mycket på sådant som ”vilja att kommunicera” och ger för höga betyg till uppsatser 

som Anna bara tycker är ”crap”, det vill i sammanhanget säga att det språkliga – 

språkriktighet, grammatik och disposition - är minst sagt undermåligt. Detta är något 

som inte heller Olle kommer ifrån, då han, trots (eller kanske tack vare) sitt vurmande 
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för det kommunikativa menar att man i alla fall med skriftspråket har en tydlig 

utgångspunkt för vad som är korrekt språk och att ”det är lite vilda västern hos ungar 

idag [om] vad som är formellt språk”. Även han upplever att betygskriterierna för de 

nationella proven i svenska fokuserar allt för mycket på det kommunikativa, illustrerat 

av hans erfarenhet att ”ibland kan det stå att om de inte har löst uppgiften så ska det 

liksom påverka hela bedömningen väldigt negativt även om språket är lysande” och att 

han ”alltid fastnar i den problematiken”. Sin uppfattning om vad som är formellt och 

korrekt bygger Olle, enligt egen utsago, mycket på den norm som det skriftliga språket 

naturligt ger, vad som anses – alltså offentligt – vara korrekt, men också något som han 

kallar ”inarbetad uppfattning”, vilken då skulle falla tillbaka på erfarenheter, skolgång 

och ”allt möjligt”.  

Anna säger, angående krav på korrekthet, att hon inte ”är så rädd för att språket 

förändras” och att, i raljerande ton, om ungdomarnas ibland ”usla språkbruk” blir norm 

så skulle hon acceptera det. I stort sett samma andetag säger hon dock att hon i sin 

undervisning jobbar utifrån devisen att ”det som är korrekt är ju korrekt […] tills någon 

talar om för mig att ja men det är ok nu”. Som kontrast till detta menar Anna att hon 

skulle acceptera en förändring från de/dem till dom, men samtidigt ”vägrar” hon släppa 

på det i sin undervisning och menar, som förklaring, att ”det du har i bagaget det tynger 

aldrig”. Tydligt är att Anna, likt Olle, har synen på korrekthet och vad som är korrekt 

med sig som ledande, om än inte uttalad, stjärna. Att hon satsar en stor del av 

undervisningen på inlärningsledet färdighetsträning-förståelse-diskussion, med makten 

över sitt liv och vikten av att kunna sitt språk, illustreras av följande citat: 

Jag tror att det väldigt ofta är för dem som att som det är när du eller jag läser en sida i 

en bok, och sen så, eller två eller tre eller femton och så tänker man så här ”vad handlar 

det här om? Ingen aning.” därför att egentligen har man tänkt på något helt annat. Å så 

läser man om det med koncentration för då förstår man vad man läser. För dem tror jag 

att det kan vara sådär, jätteofta, därför att jag ställer ju frågor till dem ibland så där: vet 

du vad väsentligt betyder? plötsligt, vi går in på jättesvåra ord som korruption och sånt 

där, men du väsentligt eller eventuellt har du någon aning vad det betyder? Nej, ingen 

aning. Och det är ju ord som finns lite här och där och som ingen tänker på att de inte 

kan, och inte dem heller. Så de kanske liksom aldrig lär sig något för de har accepterat 

att de inte fattar, och de säger inte att de inte förstår. Och det känns tragiskt tycker jag 

för mig, varje gång jag uppfattar att ”nämen herregud lilla vän du har nog inte begripit 

någonting”, och då har jag kanske pratat om de svåra grejerna och de har inte förstått de 

enkla och inte sagt det. 

Det är intressant att det är först när Anna själv frågar elever om problemet att eleverna 

inte förstår exempelvis förstärknings- och nyansbringande ord som det uppdagas. Hos 

Olle kan tänkas att detta implicit tar sig uttryck i hans önskan och förhoppning att 

eleverna funderar kring och lär sig och diskuterar med varandra om hur 

kommunikationens klassiska tre beståndsdelar, alltså sändningen, budskapet och 

mottagaren, påverkas av de inblandande agerande. 
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4.3.2 Om de av lärarna ömsom risade, ömsom rosade kursplanerna 

Om relationen språkundervisning-kursplan tycker både Anna och Olle att kursplanerna 

är något som hänger med i bakgrunden som allmän erfarenhet och kunskap och i 

förgrunden i form av de olika moment man traditionellt enligt riktlinjer  genomför i sin 

språkundervisning. Bägge hävdar att de i normala fall inte tittar i kursplanerna särskilt 

ofta när det gäller sin dagliga undervisning men att de förstås tas fram då det är dags för 

betygssättning och i situationer då man behöver jämföra gamla och nya styrdokument. I 

och med att både Anna och Olle i grunden lägger mest tyngd på den språkliga och inte 

den litterära delen av svenskämnet blir de traditionella momenten i mångt och mycket 

man ”ska” göra och något som de i många fall använder för det språkligas och kanske 

inte ”bara” för exempelvis den litterära upplevelsens skull. Som Anna uttrycker det är 

det bra att titta i styrdokumenten ”så att man liksom inte snöar in på någonting”. Att 

färdighetsperspektivet är framträdande i Annas lärargärning är tydligt, både utifrån det 

hon säger och det hon inte säger. Det gäller att kunna det man ska kunna, helt enkelt. 

Utifrån en jämförelse av kursplanerna över tid vill Olle poängtera sin uppfattning att 

lärarens frihet att tolka styrdokumenten är av godo och att det har varit en positiv 

utveckling från att ”för länge sen, då var ju kursplanen väldigt konkret, då stod det ju 

exakt vad man skulle göra hela tiden”, till att man kan tolka utifrån sina egna personliga 

och yrkesmässiga intressen och ståndpunkter. Däremot flaggar han för att kursplanen i 

hans tycke är ”ganska luddig”, att formuleringarna är ”väldigt godtyckliga” och menar 

att detta säkert påverkar lärare så att ”man inte alltid tar upp allt som står där”. Olle 

berättar också att han, likt sina kollegor, tycker att det mesta som förändrats från Lpf 94 

till Lgy 11 är formuleringarna, inte något essentiellt. Anna uttrycker i stort sett samma 

åsikt, särskilt i följande passage: 

Lite grann skillnader och det är klart att om du tittar på betygskriterier och kursplan, så 

är det ju så att det som kollas i betygskriterier, det är ju konsten att läsa, att förstå, att 

uttrycka sig i tal och skrift, det är ju de sakerna, det är ju färdigheterna som vi sätter 

betyg på. 

Återigen är det färdigheterna och betygssättningen som är av intresse för bägge 

informanterna. 

Kanske är det så att, som Olle kärnfullt uttrycker det, ”kursplanen blir lite så där, ute i 

periferin till slut”. 

4.3.3 Om läromedlens vara eller icke vara 

Både Olle och Anna säger, i andemening, att de reder sig bäst själva. De väljer 

konsekvent att endast använda sig av läroböcker som grund för sin egen undervisning. 

Bägge informanterna menar att de hellre skapar eller selektivt väljer ut material som 

passar dem utifrån det de själva vill göra eller har som mål med stundande 

undervisning. Enligt Anna är stora delar av utbudet av läromedelsmaterial utformat på 

så sätt ”att man ska gå från a till b”, vilket i hennes tycke inte fungerar. Hon skulle 
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hellre se läromedel som idématerial, där det finns uppslag, förslag, idéer och tankar på 

hur man skulle kunna arbeta med ett visst stoff. Vid en jämförelse av de läroböcker som 

hon kommit i kontakt med under sitt verksamma yrkesliv tycker Anna att ”det är 

mycket enklare nu” och exemplifierar detta med att en del som förut bestod av tio sidor 

text nu känns som två avsnitt på en sida. Hon säger sig gilla textmassa och faktadelar 

som är lite svårare att komma igenom, för ”svårt är bra” och ”att även de här 

jätteduktiga ska få sikta mot stjärnorna”. Ett träffande citat för Annas inställning, att 

svårt är bra och att det måste finnas text att läsa, undersöka och förstå, lyder:  

 

Man kan inte liksom… du kan ju förenkla så att det blir svårt också… […] Det är ju 

också ett sätt att förklara saker och ting att låta det ta lite grann tid, textmassa, då får du 

ju med från a till ö kanske, medan [i de nyare läroböckerna] du hoppar över en del eller 

kör på någon bild eller någon snygg rubrik. 

 

Olle hävdar, när han förklarar varför han inte använder läromedel i någon egentlig 

utsträckning för det första att läromedlens färdigutvecklade pedagogik som härstammar 

från andra lärare inte passar då han själv oftast förklarar och lär ut på andra sätt samt att 

han ”upplever dem som lite hotfulla”. För det andra menar Olle, då han ombeds jämföra 

dagens läromedel med andra som han tidigare använt och studerat, i likhet med Anna att 

de äldre läroböckerna ”vågade vara sakliga liksom, fokusera på kunskap” medan de 

nyare läroböckerna är ”tillrättalagda, lite roliga och enkla sådär”. Detta, säger Olle, sker 

på bekostnad av att det inte är så informativt alla gånger, och skulle någon lärare 

undervisa på så sätt att hon ”sätter läroböckerna i händerna på eleverna [...] lämnar 

[hon] ju ut hela sin undervisning till läroboken egentligen”. Olle säger sig vilja se 

läromedel ”som fokuserar väldigt mycket på fakta och inte så mycket på någon slags 

nyskapande modell” och ser sig själv, i förhållande till en sådan lärobok, som en 

”motivatör” som gör stoffet tillgängligt för eleverna. 

Att både Anna och Olle säger att läroböckerna av idag är enkla och tillrättalagda samt 

att de brister faktamässigt skulle kunna vara ett uttryck för någon form av från livet 

medföljande bakomliggande korrekthet de bägge, både implicit och explicit, fört fram i 

intervjun. De vill se läromedel som underlättar för eleverna att ta till sig och utveckla 

det skrivna språket för att kunna ta sig fram i kommunikationens svindlande värld. 

Annas påpekande om förstärknings- och nyansbringande ord, såsom väsentligt, 

eventuellt och oerhört, har i detta sammanhang en intressant aspekt. Utifrån hennes 

utsaga verkar det som att hon menar att ökad textmassa och kontakt med text kanske 

skulle vara av godo för denna typ av ordförståelse. 

Som avslutning är följande citat, sagt av Anna, passande för att beskriva det ändå 

slutgiltiga målet för de bägge lärarnas språkundervisning: 

Ju mer ord och ju mera språk desto bättre tror jag du tänker och ju bättre du tänker desto 

längre kan du nå och desto mer kan du göra vad du vill av ditt liv. Och desto bättre kan 
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du påverka din omvärld så att du får andra att agera som du vill, alltså det är ju som ett 

maktmedel på många sätt.  

 

4.3.4 Och domen lyder… 

Så vad är det då, utifrån undersökningens syfte – alltså att undersöka vilka implikationer 

den skriftspråkliga normen samt synen på det skrivna språket i samhället och skolan 

haft och har utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv på gymnasieskolans svenskämne – 

lärarna Olle och Anna säger respektive inte säger? De säger sig båda tycka att 

kommunikationen, den fungerande sådana, är viktigast. Samtidigt menar bägge 

informanter, både explicit och implicit, att korrektheten är av högsta vikt. Explicit på så 

sätt att den lyckosamma kommunikationen kräver att de medverkande parterna förstår 

varandra och att det då inte finns någon anledning att göra avkall på korrektheten och 

därmed riskera missförstånd. Implicit genom den bakomliggande ”känslan” att rätt ska 

vara rätt, och att de erfarenheter de har med sig från sina egna liv och skolgångar är 

saker att bejaka. Den språkliga normen är något Anna gör avkall på först då den 

förändras i sig själv, det vill säga då språkliga förändringar, alltså då normen har blivit 

en annan och den nya är accepterad i samhället. Det är med andra ord något som är 

väldigt viktigt för henne själv och i förlängning också för hennes lärargärning. Olle 

trycker inte riktigt lika mycket på detta, utan är något mer förlåtande till den fungerande 

kommunikationens fördel, framför allt då han säger att det viktigaste är att hans elever 

vet vad de hör, läser, säger och skriver.  

 

Ovanstående är inget de enligt utsago aktivt bygger på vad läroplaner och kursplaner 

säger. Möjligen är det något de båda lärarna har med sig från tidigare arbete med 

kursplaner och via de traditionella moment som man som ny lärare slussas in i, både via 

kollegor, läromedel samt de målbeskrivningar som funnits i kursplanerna. När det gäller 

frågeställningen om synen på norm och språkvård har förändrats under deras yrkesliv 

blir detta en intressant utsaga att ta fasta på. De bägge lärarna har alltså inte själva 

förändrat sin syn på det skrivna svenska språket och vad som är viktigt i 

språkundervisning under sin aktiva yrkeskarriär, förutom då nöden (läs: allmänhetens 

acceptans) krävt det. De upplever snarare, båda två, att det är världen runtomkring, 

exempelvis skolans läromedel i svenska, som har förändrats, och då till det sämre. Klart 

är att den språkliga normsyn de båda lärarna symboliserar och den språkvård som de 

står för ligger djupt rotad och, närmast osynlig, ej riktigt kan förklaras utan bara, så att 

säga, finns där. 
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5 Diskussion 

I inledningen till denna uppsats förklaras syftet vara ”att undersöka vilka implikationer 

den skriftspråkliga normen samt synen på det skrivna språket i samhället och skolan 

haft och har utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv på gymnasieskolans svenskämne”. 

Huvudfrågan är alltså: vad kan man egentligen dra för slutsatser utifrån en studie som 

denna, i vilken man koncentrerar sig på ett antal styrdokument, ett antal läroböcker, ett 

antal lärare? I alla fall inte några generella sådana, utan man får nöja sig med att antyda 

att det skulle kunna finnas underlag för eller något som pekar mot att den generella 

slutsatsen skulle kunna vara densamma som den specifika. Se kapitlet om vidare 

forskning för utvidgat resonemang om detta. Meningen med denna 

undersökningsdiskussion är således inte att komma med några slutgiltiga svar som 

täcker alla de problem och områden som undersökningen behandlat och berört, utan att 

tolka och förstå de resultat som framkommer i den. Jag hoppas att utifrån denna 

tolkning få ökad förståelse för hur det svenska skriftspråket och dess tillhörande normer 

och normgivare behandlas i skolans värld samt att i slutändan kunna sammankoppla 

denna förståelse med min framtida lärargärning för att utröna hur jag som svensklärare 

skulle kunna förhålla mig till det vi befattar oss med varenda dag, nämligen 

(skrift)språket. Min förhoppning är att också läsaren finner nytta i denna diskussion, en 

diskussion som likt andra delar i uppsatsen delas upp i kapitel med tillhörande rubriker, 

rubriker som antyder vad respektive kapitel tar upp. 

5.1 Skriftspråket i samhället 

5.1.1 Den röda tråden – fungerande kommunikation 

I undersökningen har många olika syner på språkvård och språkliga normer uppdagats. 

Vi har kursplanerna med sina tämligen lika men ändå divergerande perspektiv. Vi har 

läromedlen med de två nyare titlarna som är relativt i samklang medan det äldre 

utmärker sig samt lärarna, vars åsikter i mångt och mycket återfinns i samma tankefåra. 

Vad bygger de synsätt som framkommer i resultaten på och hur kommer det sig att de 

tar sig uttryck på dessa vis? Utifrån ett tidsperspektiv kan utrönas att det faktiskt har 

skett förändringar och ganska tydliga sådana i både kursplaner och läromedel. I Lgy 70 

och Språket är det som i Lgy 70 (1982:18) benämns ”språkets tvångssida”, i kontrast till 

”språkets frihetssida”, utmärkande, det vill säga att det kollektiva ansvaret som varje 

individ och språkbrukare har gentemot alla skriftspråkets användare är betonat i högre 

grad, medan det i de nyare kursplanerna och läromedlen är den individuella 

utvecklingen som står i fokus. Detta är i alla fall utlästs vid direkt läsning av det resultat 

som framkommit. Jag skulle dock vilja hävda att det inte är hela sanningen.  

 

Trots att individens utveckling på många sätt framhävs i Källan och SIV, likväl som i 

Lpf 94 och Lgy 11, är det kollektiva ansvaret implicit betonat på så sätt att eleverna, det 

vill säga skriftspråkets framtida användare och förvaltare, ska lära sig det som krävs för 

att upprätthålla de normer för skrift som vi sedan tidigare har. Som det står om 

särskrivning i Källan (2003:160), ”allt fler verkar tappa greppet om denna språkregel”. 

Att efterleva dessa skrivregler är med andra ord något som, enligt Källan, gagnar både 
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individen – som slipper göra fel och skämmas – och kollektivet – som slipper möta ett 

sådant fel och störas av det. 

Principen om störningsfrihet, där korrekhet innebär att läsaren inte ska bli störd av 

felaktigheter som gör det svårt att koncentrera sig på innehållet (1987:180), är något 

som återkommer i alla tre läromedlen, dock formulerat mest explicit i Språket. Just 

denna princip om störningsfrihet, med tillägg som tydlighet, förefaller vara det som i 

alla läger är främst, oavsett betoning på samhälle, kollektiv, individ eller 

kommunikation. Principen är också den genomsyrande faktor som gör att de 

formuleringar i de äldre verken som behandlar det kollektiva ansvar och den ”språkets 

tvångssida” som vi alla kommer i kontakt med lever kvar i de nyare varianterna av 

kursplaner och läromedel. För det är väl så att vi alla vill bli förstå och göra oss 

förstådda? Vilket bättre sätt finns det då inte än att på olika sätt bejaka ett kollektivt 

ansvar att, utifrån behov och rimlighet, hålla sig till lämpliga normer som underlättar 

den kommunikation vi alla hänger oss åt? Därmed inte sagt att det skrivna språket alltid 

måste ha normativa drag eller följa alla normer, men nog torde det vara en fördel att ha 

grundläggande kunskaper om och elementära skrivfärdigheter då det är dags för den 

individuella utvecklingen och den kreativa sidan av arbetet med språket, som Brodow 

(1996b:62-63) menar är en viktig del av skrivandet, ska vara i förgrunden. Kanske är det 

som läraren Anna enligt utsago varit med om, att vissa av de svenskklasser i årskurs ett 

på gymnasiet vilka hon undervisat inte har haft en tillräcklig kunskaps- och 

färdighetsnivå för att hantera det material som gör svenskämnet roligt och lustfyllt och 

att hon därför måste sänka nivån, eftersom ”du når ingenstans om du så att säga skjuter 

över målet […], det blir obegripligt”.  

 

Om det är viktigt, som det står skrivet i Lgy 11, att ”eleverna ska ges möjlighet att 

bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som 

krävs för vardags- och samhällsliv” är det förmodligen inte en bra metod att låta 

eleverna, alltså de personer som i framtiden ska vara en del av det vardagsliv som rör de 

få och det samhällsliv som rör de många, spreta iväg åt alla olika håll utan att först ha 

tagit del av och lärt sig de basala kunskaper som krävs för ”att uttrycka tankar och 

vägleda handling”, vilket Linnér och Lundin (2010:35) menar att ”språket är till för”. 

För att ha möjligheten att på ett sätt som främjar den individuella utvecklingen och 

tilliten till sin egen språkförmåga – att kunna vara fri med sitt språk – arbeta med det 

skrivna språket måste man först inneha de elementära kunskaper som krävs för vanlig 

kommunikation, och i ett sådant sammanhang är den kollektiva språkliga normen av 

godo. 

5.1.2 Det moderna skriftspråket – normbaserat eller ej? 

Efter att ha kommit fram till slutsatsen att kollektiva skriftspråkliga normer är något 

som bör bejakas, infinner sig frågan om vad de egentligen behövs till. Då menar jag 

självklart inte endast ovanstående, att det för principen om störningsfrihet och elevernas 

individuella språkliga utveckling är av godo att man först bejakar normer, utan vad 

behövs de konkret till? 
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Normerna kan i första hand sägas behövas för att säkerställa att vi, i detta fall användare 

av svenska, har möjlighet att skriftligt kommunicera med varandra på ett fungerande 

och tillfredsställande sätt. Det finns en rad exempel på att det i det moderna Sverige 

finns ett behov av att upprätthålla eller i vissa fall återupprätta dessa normer, såsom den 

nya språklagen (SFS 2009:600), betoningen på enklare och tydligare språk, så kallat 

klarspråk, från myndighetshåll (Språkrådet 2010:120) samt framkomsten av 

populärvetenskapliga böcker såsom Språkriktighetsboken som behandlar vardagliga 

språkproblem. Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara ”vårdat, enkelt 

och begripligt” och behovet av tydlighet betonas. Denna offentliga ställning accentueras 

i och med den satsning på klarspråk som gjorts på senare tid. Klart är att tydlighet i 

offentliga, specifikt skrivna och ej diskuterbara, sammanhang och gemene man emellan 

och att klargörande och fastställande av gemensamma normer betraktas som 

eftersträvansvärt. 

 

I andra hand kan tänkas att språkliga normer behövs för att, som tidigare argumenterat, 

som läraren Anna uttrycker det: ”utan färdigheterna att läsa, tala, skriva och tron på det 

man gör kommer man ingenstans”. Hon menar med andra ord att man måste ha 

kunskapen om och färdigheten att uttrycka sig på det språk som man använder i 

vardagen, för annars har man inte möjlighet att göra det man själv vill och ju större 

språklig förmåga du har, ”desto bättre kan du påverka din omvärld så att du får andra att 

agera som du vill, […] det är ju som ett maktmedel på många sätt”. Detta synsätt står 

även Olle för, då han framhäver vikten av att eleverna lär sig ”anpassa 

kommunikationen till olika sammanhang, att välja rätt språk i rätt sammanhang”. Både 

Olle och Anna bygger dessa principer om de kommunikativa normerna på en grund av 

korrekthet. Olle tycker att ”det är lite vilda västern hos dagens ungar idag [om] vad som 

är formellt språk” och Anna menar att till exempel de nationella proven i svenska 

fokuserar allt för mycket på sådant som ”vilja att kommunicera” och inte betonar vikten 

av att upprätthålla de språkliga normerna, det vill säga sådant som tar sig uttryck i 

språkriktighet, grammatik och disposition. 

 

En annan poäng med de skriftspråkliga normerna, kopplat till språkets uppbyggnad och 

funktion, är som grund för den diskussion som både Lgy 70 och Lgy 11 men inte Lpf 94 

rekommenderar och ser som en förutsättning för att kunna ta ställning i frågor som rör 

såväl norm och språkvård som kommunikation. I Lgy 70 förväntas elever få ”kunskaper 

om språkets bruk och byggnad och därmed förutsättningar att ta ställning i språkfrågor” 

och i Lgy 11 ska kursen i svenska behandla ”grundläggande språkliga begrepp som 

behövs för att […] tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 

språkriktighetsfrågor”. I Lpf 94 hävdas implicit, genom bristen på tydliga formuleringar 

som visar något annat, att först då eleverna blivit medvetna om språkets form, 

uppbyggnad och funktion och studerat det kan det relateras till omvärlden – det är inte 

explicit uttryckt att diskussion bör ske eller kan vara ett led i att öka förståelsen för både 

sitt eget och andras språk och leda till djupare förståelse, utan den diskussionen kommer 

alltså först då man tillskansat sig de kunskaper som krävs. 
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De intervjuade lärarnas fokus på de språkliga normerna kan jämföras med Linnérs och 

Lundins diskussion kring lärares bedömning av elevtexter. Författarna menar att de två 

olika språksyner som generellt sett representeras i skolan tar sig uttryck på olika sätt i 

detta sammanhang. Den systembundna språksynen, med betoning på ”språket som 

sådant” och ”språkliga uttryck såsom form och färdighet”, leder, enligt Linnér och 

Lundin, till ”[isolerad färdighetsträning] av språkliga delfärdigheter” medan den 

kommunikativa språksynen karaktäriseras av att man arbetar med det som ”språket är 

till för, nämligen att uttrycka tankar och vägleda handling”. Trots att de båda synerna 

oftast sammanflätas hävdar författarna att lärare oundvikligen, omedvetet och ofta 

anlägger en systematisk språksyn och, med Linnérs och Lundins ord, låter eleverna 

språkträna ”isolerat” (2010:35-36). Detta förhållningssätt upplever jag stå i viss kontrast 

till den kreativa sidan av arbetet med språket som via Brodow (1996b:62-63) tidigare 

togs upp. Har man någon möjlighet att ta till sig och utveckla den kreativa sidan av 

språkarbetet om man inte vet vad man gör? Förvisso vill Linnér och Lundin poängtera 

att de bägge språksynerna oftast framträder tillsammans, och det torde vara av godo. 

 

Att det är av godo beror framför allt på att, enligt mig, förmåga till korrekthet och att 

kunna upprätthålla gemensamma språkliga normer som lärare, böcker och lagar tar upp 

blir ett uttryck för att man är medveten om de normer som finns och att man i sådana 

fall även kan ta sig friheter och medvetet bryta mot normer i något syfte, det vill säga att 

inneha möjligheten att vara kreativ med sitt skriftspråk. Att man vet att man egentligen 

skriver på ett sätt och i mångt och mycket är så tydlig som möjligt, men att det i 

sammanhanget kan finnas en poäng med att skriva på ett helt annat sätt. Må det 

sammanhanget vara vilket som helst, men den korrekthet och de normer som de flesta 

identifierar sig med hjälper en att vara både konform då det behövs och självständig 

eller originell då det behövs. I det moderna samhälle där, som vi ska se, betoningen på 

det individuella och individen är stark, krävs ett modernt skriftspråk som kan utmärka 

sig bland andra och i olika typer av situationer, som Brodow uttrycker det, ”nå eller 

upprätthålla gemenskap, […] nå status och prestige” (1996b:62-63). 

5.2 Skriftspråket i skolan 

5.2.1 Vårda (skrift)språket 

Utifrån diskussionen om skriftspråk och norm följer det sig naturligt att fråga sig hur 

skolans olika språkbrukare bör använda det skrivna språket. Spelar det någon roll hur 

elever skriver när de kommunicerar med sina kompisar, när de gör religionsläxan eller 

då de sätter ihop ett arbete om fysikens lagar? Finns det någon anledning för 

historieläraren att bry sig om hur stavning och interpunktion ser ut då hon antecknar på 

tavlan, ger ut en stencil eller mailar sina elever? 

 

I lärarintervjuerna kan vi utröna att just dessa två lärare, kanske framför allt Anna, 

finner det viktigt att föregå med gott exempel i de olika skriftspråkliga sammanhang 

som skolan erbjuder, med utgångspunkt i vad som är gott språkbruk och korrekt enligt 

normer. Anna menar till exempel, förvisso i lätt raljerande ton, att eleverna ibland 
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använder sig av ”uselt språkbruk”. Dock väjer hon ej inför att använda svårare ord, äldre 

formuleringar och äldre språkformer i klassrummet och i undervisningsmaterial och 

menar att ”det du har i bagaget det tynger aldrig”. Frågan lyder då: eller? Utifrån 

kursplansundersökningen kan vi utläsa att det skett en tydlig förändring från Lgy 70 till 

Lgy 11. Elevens individuella utveckling och det personliga språkets roll i denna 

utveckling har fått mycket större plats, exempelvis i formuleringar som:  

att eleven 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, [att] människan genom språket åtnjuter 

möjligheten att uttrycka sin personlighet och lära känna sin omvärld (Lgy 11), stimulera 

elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga 

utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga 

och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv (Lgy 11). 

Kursplanens glidning mot att fokusera mycket mer på den enskilda individen och dess 

språkliga och personliga utveckling får både stöd (2011:11-12) och, skulle jag vilja 

hävda, motsägs (2010:27) av Linnér och Lundin. De menar att lärare måste vara 

beredda att utgå från elevens befintliga och privata språk som grund för elevens 

språkutveckling till skillnad från anpassning till ett normspråk och då är de modernare 

kursplanernas formuleringar en klar spegling av denna ståndpunkt. På annat håll dras 

dock slutsatsen att elever i allmänhet, då de på egen hand söker förbättra sitt språkbruk, 

eftersträvar att skriva utifrån en ”förebildlighet” som ”eleven själv väljer” och ”i något 

avseende vill identifiera sig med”. Utifrån min tes att elever måste få möjlighet att först 

lära sig de basala delarna av skriftspråket och bekanta sig med det för att i senare led 

kunna vara kreativa och utveckla skriftspråket i olika riktningar framstår detta som ett 

argument för att lärare bör, såtillvida de har möjlighet (vilket de förstås borde, de är ju 

trots allt lärare), sträva efter att agera som förebilder för elever, i hopp om att kunna stå 

till tjänst som en, i normerande anda, språkutvecklingsförberedande förebild. Detta är 

något som Brodow (1996a:87) på sitt sätt betonar, då han hävdar att svenskämnet har 

”en bredd som gör det till ett allmänt livskunskapsämne, ett ämne som står religion, 

historia och samhällskunskap mycket nära”. Således bör lärare i de flesta, om inte alla 

ämnen, eftersom man på alla lektioner talar, skriver, läser och använder svenska, agera 

som språkliga förebilder för eleverna. 

Något annat som talar för att man i mångt och mycket i första hand bör fokusera på att 

elever lär sig de grunder som skriftspråket bygger på, exempelvis basal stavning och 

situationsbundna normer, är att det i alla de undersökta kursplanerna finns formuleringar 

som uttrycker behovet av att utifrån en bred bas kunna undersöka, diskutera kring och 

dra slutsatser om skriftspråkets uppbyggnad och liknande frågor. I Lgy 70 ska eleverna 

få ”kunskaper om språkets bruk och byggnad och därmed förutsättningar att ta ställning 

i språkfrågor” och att medvetenhet om och kunskaper om skriftspråket ger möjlighet att 

ha språket som ett ”lydigt och följsamt redskap”. I Lpf 94 vill man ”att eleven utvecklar 

en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
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sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 

kontakt och påverkan” och att ”eleven utvecklar kunskap om det svenska språket, dess 

ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar 

förståelse för varför människor skriver och talar olika”. I Lgy 11 uttrycks behov av ”att 

eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung 

samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation” samt att de 

får ta del av ”grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 

strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 

språkriktighetsfrågor”. Alla dessa formuleringar talar för att man bör vara noggrann i 

den grundläggande språkliga undervisningen i skolan för att sedan, både enskilt och i 

grupp, låta elever utvecklas var och en för sig. 

Detta är också något som läroböckerna står för, då de alla, trots de nyares betoning på 

individens personliga utveckling, strävar efter, om än med i mitt tycke varierande 

resultat, att erbjuda elever en fast grund att stå på inför sitt arbete med skrivna språk. 

5.2.2 De ambivalenta läroböckerna 

Som i ovanstående stycke beskrivet, återfinns i läroböckerna en mer eller mindre 

omedvetet kluven inställning till skriftspråket. Förvisso i högre grad i de bägge nyare 

läromedlen, men trots allt även i viss mån i den äldre. Framför allt ges i de nyare i 

synnerhet stort utrymme till att framhäva vikten av elevens personliga och språkliga 

utveckling – som i dessa titlar ofta går hand i hand – medan de i allmänhet står för en 

pedagogik där man lär sig om och med språket på ett grundläggande sätt. Det är månne 

inte för intet som Linnér och Lundin (2011:113) hävdar att ”läromedel kanske är det 

bästa exemplet på kompilatets omöjlighet”. I alla läroböcker är olika typer av 

textskrivande utifrån väletablerade normer en stor del och korrektheten i 

språkanvändandet och tydligheten gentemot andra språkanvändare en viktig poäng. En 

aspekt där de däremot skiljer sig åt i hög grad är själva framställningen av stoffet, där 

främst den nyaste, Svenska i verkligheten (SIV), utmärker sig i mitt tycke negativt. Det 

är många, i sammanhangen inte alltid särskilt meningsfulla, bilder, för stora rubriker, 

onödigt teckensnitt, korta, rumphuggna stycken och alldeles för lätta uppgifter. Utifrån 

Melanders presentation av senare tiders önskemål om läroboksspråk (1995:31) där vi 

finner kriterier som ”enkelt, lättfattligt, kärnfullt och värdigt, ledigt och otvunget” kan 

vi se att man från vissa författarhåll tagit fasta på det enkla, lediga och lättfattliga och 

kanske även använt dem felaktigt. 

 

Den åsikten stöds av Strömquist (1995:8), som betonar vikten av ”det exakta uttrycket, 

den spänstiga formuleringen, sammanhanget, textbindningen och logiska markörer” 

som ledstjärnor för den som vill skriva enkelt och läsbart och av Melander (1995:31) 

som hävdar att ”[läroboksspråket] […] bör vara ett i en eller annan mening 

’föredömligt’ språk som leder barnens utveckling i lämpliga banor”. Detta ter sig, mot 

bakgrund av Linnérs och Lundins idé om ”förebildlighet” (2010:27), som ett rimligt 

krav. Strömquist själv menar också att språket i läroböcker ska ”fungera som mönster – 

inte som grafiskt eller språkligt monster” (1995:11). Med andra ord bör samma krav 
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ställas på läroböcker som på lärare – att agera som språkliga förebilder – och det är 

olyckligt att ett nytt läromedel i svenska förefaller, i jämförelse med äldre titlar, vara av 

sämre kvalitet. I framför allt Språket från 1987 men också i Källan från 2003 får den 

förebildliga texten, med en klar intention att ge eleven möjlighet till en bred 

kunskapsgrund att stå på, ett stort utrymme och är något av ett ideal. 

 

Lärarna Olle och Anna är av liknande åsikter. Olle menar att de äldre läroböcker han 

tidigare använt ”vågade vara sakliga liksom, fokusera på kunskap” och att de nyare är 

”tillrättalagda, lite roliga och enkla sådär” på bekostnad av att de inte är tillräckligt 

informativa. Anna vill hävda att ”det är mycket enklare nu” och att det som förut bestod 

av tio sidor text nu känns som två stycken på en sida. En faktor att i sammanhanget 

beakta är dock att bägge lärarna inte i någon särskild utsträckning alls använder sig av 

läromedel, förutom för att hämta material eller för att få inspiration till någon uppgift 

som de sedan själva förändrar. Olle framhäver till och med att han ”upplever 

[läroböckerna] som lite hotfulla”, eftersom att läromedlens färdigutvecklade pedagogik 

härstammar från andra lärare och inte passar honom själv då han förklarar och lär ut på 

andra sätt. Anna tycker att de flesta läroböcker är utformade på så sätt ”att man ska gå 

från a till b” och att det inte fungerar och är därför tveksam till att använda dem. Med 

andra ord är de intervjuade lärarna inte några frekventa användare av läromedel i 

svenska, men de är, förmodligen, inte ensamma, då de flesta lärare i mångt och mycket 

inte använder läromedel utan någon egen bearbetning av materialet, precis som de 

tillfrågade gör. 

 

En intressant slutsats utifrån de resultat som framkommit och den forskningsbakgrund 

som målats upp blir att den äldsta läroboken, enligt mig, är den bästa, den 

mellanvarande är god tvåa medan den nyaste hamnar få en föga smickrande tredjeplats. 

Det bör i sammanhanget påpekas att läroböckerna i mångt och mycket följer de 

kursplaner som de svarar inför men inte håller samma nivå. Om det är ett utslag av 

slumpen vid val av böcker eller något som kan appliceras på annan litteratur är omöjligt 

att värdera här. Värt att notera är dock att den statliga förhandsgranskningen av 

läroböcker, som Johnson Harrie (2009:9-10) berättar om, avskaffades 1991, alltså efter 

utgivningen av Språket, men före utgivningarna av Källan och SIV. Kan det månne ha 

någon inverkan? Mer om det under rubriken vidare forskning.  

5.3 Skriftspråket i huvudet på en lärare 

Det slutgiltiga syftet med denna uppsats är som sagt att undersöka vilka 

ämnesdidaktiska implikationer resultaten av undersökningen har. Ämnesdidaktiska 

implikationer för vem eller vilka? Jag kan inte gärna dra slutsatser som gör anspråk på 

att gälla för alla lärare. Jag får helt enkelt nöja mig med att i diskuterande form koppla 

resultaten till min egen lärargärning, förfluten såsom framtida.  

5.3.1 Lärarens normerande uppdrag 

Att jag är av åsikten att språkliga normer allt som oftast är av godo är tämligen 

uppenbart. Något som också bör ha framgått, oväntat för vissa, självklart för andra, är 
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att jag mer än gärna poängterar och bejakar den kreativa och lekande delen i 

användandet av språket, särskilt det skrivna. Man skulle kunna hävda att jag står för 

både den systematiska och kommunikativa språksyn som Linnér och Lundin (2010:35) 

beskriver. I mitt tycke kan den kommunikativa delen av skriftspråket inte lyckas på ett 

tillfredsställande sätt utan att den systematiska delen finns som grund. Man måste helt 

enkelt behärska, må det vara för första eller fyrtiofjärde gången, det man försöker att 

använda som kommunikationsmedel. Därmed inte sagt att man inte provar nya saker 

och leker med skriftspråket, utan att man inte kan förvänta sig att lyckas med 

kommunikationen och kunna förändra den i olika kontexter om man inte vet vad man 

gör. Linnér och Lundin (2011:11-12) skriver att ”elever är unga människor som söker 

sitt språk och som genom detta också söker sin identitet” och att de vill kunna använda 

sitt språk i olika sammanhang och även utanför den, såsom olika sociala och kulturella 

kontexter som i sin tur ställer olika språkliga och kommunikativa krav. Detta står inte i 

motsats till bejakandet av en kommunikativ språksyn som bygger på den systematiska. 

Som Teleman skriver (2003:76): språkvården praktiserade ”common sense”, sunt 

förnuft, i sitt arbete med språket. Detta är något jag själv strävar efter i min lärargärning. 

Det finns plats för arbete med det skrivna språket där det systematiska står i fokus, där 

man vänder och vrider på, diskuterar om och leker med skriftspråket och det finns plats 

för den kommunikativa delen där det systematiska får stå tillbaka men ändå vara grund 

för den föregående. Med andra ord kan sägas att ett varierat arbete med språket, där 

både det systematiska och kommunikativa får komma till tals, är en ämnesdidaktisk 

slutsats möjlig att dra. Vilket kanske inte är överdrivet revolutionerande, allt jag hört, 

sett och erfarit under min tid som lärarstudent säger mig att variation är nyckeln till 

mången lyckad lektion. 

 

En annan aspekt, väl värd att ta upp, är det svenska skriftspråkets ställning i skolan. 

Bryr sig eleverna om att lära sig svenska? Harding (2009:62) påpekar att engelskan 

gjort ett starkt intåg i den svenska universitetsvärlden. Det går inte heller att förneka att 

dagens ungdomar växer upp i en miljö där engelskan är en naturlig del av deras liv, med 

musik, tv, film och internetsajter och –spel på engelska. Jag skulle då vilja åberopa och 

anamma Svenska Akademiens främsta uppgift, nämligen att arbeta på svenska språkets 

klarhet, uttrycksfullhet och anseende (2011) samt att påminna mig själv om den 

språklag (SFS 2009:600) vi nuförtiden har som bland annat är till för att värna 

svenskans och andra språks ställning och användning. Min poäng är att det är viktigt att 

betona att både svenska, engelska och andra språk är viktiga, men också att svenska 

faktiskt är det språk vi i vardagen använder som kommunikationsmedel i gemenskapen 

med andra. 

 

5.3.2 Den allt lättare skolväskan 

Kanske är jag en anhängare av att först och främst, som Teleman (2003:117) skriver, 

”disciplinera in eleverna in i den gällande skriftspråksnormen”. Detta är dock bara en 

grund för det som komma skall. Jag vill hävda att om eleverna ska få ta del av 
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svenskämnets ”bredd som gör det till ett allmänt livskunskapsämne” (Brodow 

1996a:87) och om jag ska beakta ämnessyftet  

 

stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och 

skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier (Lgy 11) 

 

så blir det helt enkelt den lämpligaste vägen att gå: att först och främst se till att 

eleverna har en bred språklig grund att stå på, kunskap om och förmåga att använda och 

frångå språkliga normer för att sedan fokusera på den språkliga och individuella 

utveckling som ska stå eleverna till bjuds. Det är således min bestämda uppfattning att, 

som läraren Anna säger, att ”det du har i bagaget det tynger aldrig”, så länge man har de 

kunskaper, den förmåga och den insiktsfullhet som krävs för att använda sig av det 

bagaget. Må det sedan vara så att eleven får eller utvecklar detta från lärare, läroböcker 

eller på egen hand, men en gedigen systematisk grund är allt som oftast av godo. 

5.4 Vidare forskning 

Vad finns det då, utifrån undersökningens upplägg och de resultat som framkommit, för 

potential för vidare forskning? Något jag själv verkligen skulle vilja titta närmare på är 

det som Johnsson Harrie (2009) varit intresserad av, nämligen den statliga 

läroboksgranskningen och dess vara eller icke vara. Vilken, om någon, signifikans har 

avskaffandet av läroboksgranskningen haft för den allmänna kvaliteten på läroböcker i 

Sverige? En kvantitativ studie med ett stort antal läroböcker och kanske även ett stort 

antal lärare som får säga sitt skulle vara intressant. 

 

I diskussionen hävdas att det kanske inte är klokt att låta elever ”spreta iväg åt alla olika 

håll utan att först ha tagit del av och lärt sig de basala kunskaper som krävs”.  Jag menar 

att det kanske är på sin plats med en vettig diskussion om eventuell anpassning av 

kursmål till där eleverna står och funderingar om vart eleverna egentligen ska nå. Vill 

och kan elever på olika gymnasieprogram nå lika långt? Det behöver inte nödvändigvis 

handla om kognitiva skillnader utan kan lika gärna vara något som beror på motivation. 

 

Slutligen skulle jag vilja slå ett slag för en klassrumsundersökning där elevers och 

lärares språkbruk undersöks, möjligen med psykologiska förtecken. Vad händer 

egentligen när eleven eller läraren säger något eller säger något på ett särskilt sätt? Vad 

innebär det för alla i samma rum om en person säger något som avviker? Dylika frågor 

upplever jag vara väldigt intressanta. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide – examensarbete ht -11 Linus Rutegård 

Detta är en intervjuguide för de intervjuer som ligger till grund för en delundersökning 

till examensarbete inom ramen för lärarprogrammet under höstterminen 2011. 

Intervjuns huvudsyfte är att undersöka svensklärares syn på och upplevelse av språklig 

norm samt språkpolitisk och läroboksgrundad påverkan på undervisning. 

 

 Berätta om dig själv och din lärargärning, inklusive utbildning och erfarenhet 

inom läraryrket.  

 

 Lärarens syn på svenskämnet, huvudmål 

jämför med den enligt läraren rådande uppfattningen 

 

 Dagliga arbetet, relationen lärare-elev kopplad till relationen elev-språklig norm  

Grund i? 

 

 Lärarens syn på det svenska språket 

förändrats över tid?, influenser, jämför med egen undervisning 

 

 Läroböcker i språkundervisning – hur har dessa använts, varför? 

uppfattning om läroböcker, jämför ett antal läroböcker under åren 

 

 Relationen mellan språkundervisning och styrdokument – vad uttrycks detta i? 

oberoende av svar, varför? förändring över tid, jämför egen hållning med kollegors 

 

Tack! 

 


