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Abstract

The purpose with this paper is to describe focus in the school subject swedish through a 

historic perspective. The purpose is also to intestigate how a group of pupils in the last grade 

in upper (senior) level of compulsory school and teachers with the subject swedish thinks 

about the subject, what is the most meaningful to pupils in the last grade in upper level of 

compulsory school.

The history of the Swedish school system from the 15 th century till today and the

entrance of Swedich as a subject in school has been studied by literature and curriculum. With 

help from Mr Lars-Göran Malmgrens analysis of different swedish subjects the curriculums 

analyses to see which subject who appear.

Pupils from the last grade in upper level of compulsory school and their teachers in 

the the subject swedish have answered questions in two different questionnaires regarding 

what is most meaningful with the subject. The result are to be present in this paper as diagram 

and also in ordinary text.

The conclusion is that the subject swedish has changed from functionalism to 

formalism and then turned to a more literary education and finally towards functionalism 

again. The results from the questionnaire papers show that the pupils put most value in 

learning different skills while the teachers see the importance of both skills and developing 

the personality.

Keywords:  The school subject swedish, curriculum, analysis of different swedish subjects, 

questionnarie paper  



Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att redogöra för fokus i svenskämnet ur ett historiskt perspektiv. 

Syftet är också att undersöka vad en grupp svensklärare och elever i dagsläget tänker om 

svenskämnet då det gäller vad som är mest meningsfullt för elever i år 9. 

Via litteraturstudier och studier av undervisningsplaner och läroplaner beskrivs 

skolväsendets historia från 1600-talet fram till nutid och svenskämnets inträde i skolan. Med 

hjälp av Lars-Göran Malmgrens ämneskonceptioner analyseras de olika 

undervisningsplanerna och läroplanerna för att se vilket svenskämne det är som framträder.

Två enkätundersökningar har genomförts där elever i år 9 och svensklärare har 

svarat på frågor kring det meningsfulla i svenskämnet. Svaren redovisas dels i diagramform 

och dels i löpande text. 

Slutsatser som har dragits är att svenskämnet har gått från en mer funktionalistisk 

ämneskonception till en formalistisk ämneskonception, för att sedan fokusera mer mot 

ämneskonceptionen litteraturhistoriskt bildningsämne, och återigen gå mot det 

funktionalistiska hållet. Enkätundersökningen visar att elever i år 9 lägger störst vikt vid 

färdigheter medan svensklärare både lägger vikt vid färdigheter och ett 

personlighetsutvecklande arbete.

Nyckelord: Svenskämnesundervisning, undervisningsplaner och läroplaner, 

ämneskonception, enkätundersökning
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1. Inledning och syfte

Efter snart fem år på lärarutbildningen med litteratur, föreläsningar och praktik känner jag ett 

stort intresse för att skapa en meningsfull undervisning för mina framtida elever. 

Meningsfullhet och sammanhang är två aspekter inom skolans värld som ofta lyfts fram, och 

som blivande lärare finner jag det intressant att veta hur meningsfull eleverna finner att deras 

skoldag är. Detta ledde mina tankar till att skriva ett arbete om det meningsfulla svenskämnet, 

en studie om fokus i svenskämnet ur ett historiskt perspektiv, och om svensklärares och 

elevers hållning till svenskämnet i dagsläget. 

Min tes är att eleverna kommer att lägga stor vikt vid grammatik och rättstavning 

medan lärarna kommer att trycka på utveckling (skriv-, tal- och läs-) och den kommunikativa 

aspekten i ett mångfasetterat samhälle (med detta syftar jag på en medvetenhet om hur språket 

används vid olika instanser, yrkeskategorier, gentemot vänner, familj, unga, gamla, i olika 

genrer etc.). 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för fokus i svenskämnet ur ett historiskt 

perspektiv. Syftet är också att undersöka vad en grupp svensklärare och elever i dagsläget 

tänker om svenskämnet då det gäller vad som är mest meningsfullt för elever i år 9.

Genom att lyfta fram både elevernas och lärarnas åsikter och tankar kring det 

meningsfulla i svenskämnet, och hur svenskämnet utvecklats från 1800-talet till nutid, hoppas 

jag kunna visa en bild över svenskämnet utveckling. Jag vill också ge en bild av vad elever 

och lärare i dagsläget ser som meningsfullt i svenskämnet. Arbetet hoppas jag ska kunna läsas 

av verksamma lärare, lärarstuderande och andra intresserade.

De frågor som ligger till utgångspunkt för detta arbete lyder:

• Hur har fokus i svenskämnet sett ut genom åren, sedan svenskämnet blev ett erkänt 

undervisningsämne på 1800-talet?

• Vad anser svensklärare och elever i år 9 vara det mest meningsfulla i svenskämnet, för 

elever i år 9, att få med sig till gymnasiet och livet i övrigt?

Bakgrunden till formandet av grundskolan beräknades att bli relativt stor, därför 

valde jag att bara skissartat beskriva delar av skolväsendets upprättande. De delar som togs 

med valde jag vartefter jag fann dem relevanta för detta arbete. 

Vad gäller enkätundersökningen så var endast elever i år 9 av intresse och de 

undervisande svensklärarna. Jag valde att fokusera på elever i år 9 då eleverna befinner sig i 

slutskedet av den nioåriga grundskolan. 
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2. Metod

Den första delen av detta arbete grundar sig helt på litteraturstudier och studier av 

undervisningsplaner och läroplaner. Jag har försökt skapa en överblick över skolväsendets 

historia och över svenskämnets inträde i utbildningen sedan det blev ett erkänt 

undervisningsämne på 1800-talet. Att skapa en bild över skolväsendets historia innebar vissa 

svårigheter. Att finna material var enkelt, det svåra var att skilja de olika skolformerna åt då 

flera har figurerat sida vid sida under vissa tider. Olika stadgor, normalplaner, 

undervisningsplaner osv. har också varit många och figurerat sida vid sida. 

När det kommer till svenskämnet har jag i första hand velat skapa en uppfattning om 

hur svenskämnet kom in på schemat för att sedan bli ett av de mest viktiga ämnena i skolan –

detta påstående grundar jag på de antal timmar som ämnet fått foga över för att under 1900-

talet hamna på första plats. Själva ämnet har inte funnits så väldigt länge, och jag finner det 

intressant att se vad det är man har fokuserat på under olika tider.

Hur debatten om svenskan förts tror jag även kan ha haft stort inflytande på ämnet 

svenska vilket måste tas i beaktande. Det är till exempel rimligt att tro att debatten om dialekt 

kontra standardsvenska påverkade 1955 års undervisningsplan, eftersom dialekter då skulle 

bortarbetas.

Enkätundersökning genomförde jag på en högstadieskola i Mellansverige och 

samtliga elever, 139 stycken, i år 9 deltog, och de sex undervisande svensklärarna. Till min 

hjälp har jag använt mig av böckerna Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik1 av 

Göran Ejlertsson, Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik2

av Bengt-Erik Andersson och Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning3

av Jan-Axel Kylén.

För utformningen av enkätfrågorna hade jag en tanke om att ställa öppna frågor till 

både eleverna och svensklärarna för att få personliga synpunkter och varierade svar. För att 

undersöka om frågorna tolkades som jag hade tänkt att de skulle tolkas gjorde jag en, som 

Ejlertsson beskriver det, pilotundersökning4. Jag provade de frågor som lärarna skulle få 

besvara på testpersoner för att se om frågorna tolkades som jag förväntade mig eller om de 

                                                
1 Ejlertsson Göran, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
1996, 2005
2 Andersson Bengt-Erik, Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik, Andra 
upplagan, Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1994
3 Kylén Jan-Axel, Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Tryckeri Balder, Bromma 1994
4 Ejlertsson G., 1996, 2005, s. 35-38
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skulle omformuleras. Detta ledde till sammanlagt fyra omformuleringar och de slutliga 

frågorna fick jag sedan godkända av rektorn på, den för undersökningen, aktuella skolan. 

Bakgrundsfrågor brukar vara ett vanligt inslag i enkätundersökningar. Då 

enkätundersökningen för eleverna endast var riktad till elever i år 9 var kön den 

bakgrundsfråga som jag använde mig av. Detta för att kunna se eventuella skillnader mellan 

hur pojkar och flickor svarade. För de sex undervisande svensklärarna var bakgrundsfrågorna 

två till antal: kön och år i yrket.

Ejlertsson tar i sin bok upp vissa nackdelar med enkätundersökningar som kan vara 

bra att förhålla sig till. Bland annat tar han upp detta med att man inte har någon möjlighet att 

ställa följdfrågor eller kompletterande frågor vid en enkätundersökning. Jag var medveten om 

detta och närvarade vid samtliga tidpunkter då eleverna svarade på frågorna för att kunna 

förtydliga mig eller svara på frågor om det skulle behövas. Detta inträffade några gånger och 

efter att tre, av de sju, klasserna hade svarat på enkäten fick jag känslan att eleverna ibland 

svarade vad de trodde att jag eller deras lärare förväntade sig att de skulle svara. För att 

motverka ett sådant förhållningssätt påpekade jag för de fyra återstående klasserna, i samband 

med att jag presenterade undersökningen, att det var elevernas egna tankar kring svenskämnet 

som jag var intresserad av. 

En annan nackdel med enkätundersökning skriver Ejlertsson är att respondentens 

identitet inte kan ”styrkas med fullständig säkerhet”5. Även detta ställdes jag inför då en del 

elever kryssat i både för pojke och för flicka. Då jag var närvarande när eleverna fyllde i sina 

svar vet jag med säkerhet pojkar som gjorde så eller som enbart kryssade i för flicka. När 

detta var självklart, när de gjorde så framför ögonen på mig, tog jag mig friheten att ändra 

detta. Var det dock bara en stark misstanke lät jag det stå som det gjorde. Någon sådan 

svårighet ställdes jag inte inför då det gällde lärarnas svar, däremot har jag redigerat stavfel i 

lärarnas texter i presentationen av resultaten. 

Till sist skriver Ejlertsson om bortfall, externt och internt.6 Externt bortfall gäller de 

fall där man inte får in några svar alls medan internt bortfall avser bortfall på enstaka frågor. I 

min undersökning för eleverna såg det ut på följande vis: Allt som allt deltog 139 elever i år 9, 

71 pojkar och 68 flickor. Det externa bortfallet var sju elever, samtliga pojkar. För det interna 

bortfallet såg det ut på följande vis: Fråga 1: åtta elever; Fråga 2: åtta elever; Fråga 3: elva 

elever och Fråga 4: 16 elever. För lärarnas del såg det ut på följande sätt: Sex lärare deltog, 

fem kvinnor och en man, ett externt bortfall för en kvinna och ett internt bortfall på fråga 4. 

                                                
5 Ejlertsson G., 1996, 2005, s. 13
6 Ibid. s. 12, 121, 122 och 147
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Angående år i läraryrket fick jag en bra spridning bland lärarna, 4, 6, 13, 15 respektive 20 år.

Kylén skriver en del, och resonerar kring, om vad som är godtagbar svarsprocent. 

Enligt honom är det vanligaste kravet att svarsprocenten ska ligga mellan 80 – 85 %.7 När jag 

räknar ihop det externa och interna bortfallet för eleverna blir svarsprocenten följande: Fråga 

1: cirka 89.2 %; Fråga 2: cirka 89.2 %; Fråga 3: cirka 87 % och Fråga 4: cirka 83.5 %. För 

lärarnas del blir motsvarande svarsprocent cirka 83.4 % för fråga 1, 2 och 3 och cirka 66.7 % 

för fråga 4.

                                                
7 Kylén J-A., 1994, s. 11
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3. Teori och begrepp

Lars-Göran Malmgren8 presenterar två teorier för språkutveckling, språkinlärning och 

modersmålsundervisning. Teorierna kan ses som motpoler och ligger således långt ifrån 

varandra trots att de två teorierna utgår från samma ämne. 

Den ena teorin kallas formalisering och bygger på att olika färdigheter tränas isolerat 

för att senare kunna användas ”i en tillämpad språksituation för ett bestämt syfte”9. Att 

färdigheten tränas isolerat syftar på att innehållet är sekundärt till förmån för formen. Ett 

exempel: Om färdigheten är tydligt uttal är formen – hur man uttalar – det viktiga, vad man 

säger när man tränar – innehållet – är av mindre betydelse. När denna teori tillämpas i 

modersmålsundervisning brukar den kallas ”’formell färdighetsträning’”10 eller ”’isolerad 

färdighetsträning’”11. ”Den modersmålsundervisning som grundar sig på formalisering blir 

uppsplittrad på olika moment och stoffområden. Den blir också tömd på ett sammanhängande 

innehåll.”12

Den andra teorin kallas funktionalisering och ses som en motsats till formalisering. 

Funktionaliseringsteorin grundas på att färdigheterna utvecklas i sammanhang där ”eleverna 

skriver, läser och talar för att skaffa sig kunskaper om både sin egen inre värld och om 

världen runt omkring”13. Formen ska ”läras in i ett sammanhang då eleverna arbetar med en 

innehållsbestämd frågeställning”14.

Malmgren urskiljer även tre olika ämnen/ämnesuppfattningar för svenskämnet där 

teorierna om formalisering och funktionalisering kommer igen. Det första ämnet som 

Malmgren beskriver är ”svenska som ett färdighetsämne”15 där teorin om formalisering väger 

tyngst. Eleverna tränar och upprepar i denna ämnesuppfattning olika moment utan tanke på 

innehåll.

Det andra ämnet benämner Malmgren ”svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne”16. Här är tanken att via litterära verk och författarskap förmedla ett 

gemensamt kulturarv. Det litterära urvalet består av kanonlitteratur som har sina rötter i 

                                                
8 Malmgren Lars-Göran, Svenskundervisning i grundskolan, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 1988, 1996
9 Ibid. s. 55
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. s. 58
13 Ibid. s. 62
14 Ibid. s. 67
15 Ibid. s. 87
16 Ibid. s. 88
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”1800-talsnationalismen”17 men Malmgren påpekar dock att kanonlitteraturen har vidgats av 

klassikerbegreppet och gått från ett nationellt arv till ett västerländskt. Malmgren menar 

vidare att det finns två tankar bakom detta ämne, dels tanken om att ”den klassiska litteraturen 

har en personlighetsutvecklande effekt på eleverna”18, dels tanken om att skolan ska förmedla 

ett gemensamt kulturarv. Förutom litteraturen innehåller ämnet även grammatik och 

språkhistoria som ett eget område inom ämnet.19

Det sista ämnet är ”svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne”20 där teorin om 

funktionalisering fokuseras. Här utgår undervisningen mer ”från den aktuella elevgruppens 

förutsättningar och erfarenheter än från fasta studiegångar”21. Innehållet är det centrala och de 

språkliga färdigheterna utvecklas ”i ett sammanhängande kunskapssökande arbete”22.

För att undersöka olika fall av undervisning har Malmgren skapat en så kallad 

konceptionstriangel som markerar ett fält där de olika ämnena kan placeras in, ”från tydliga 

och konsekventa exempel på en konception till svårfångade blandformer”23

Svenska som                                                              Svenska som
färdighetsämne  erfarenhetspedagogiskt ämne
(formalisering) (funktionalisering)

Svenska som litteraturhistoriskt
bildningsämne (kulturarv)

Figur 1. Konceptionstriangel.24

                                                
17 Malmgren L-G., 1988, 1996, s. 88
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. s. 89
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. s. 153
24 Malmgren L-G., 1988, 1996, s. 153 (Den ”glada gubben” markerar ”glad formalisering”, ett begrepp som 
Malmgren tillsammans med en grupp studenter på lärarutbildningen myntade 1995, för att beskriva 
formalisering med positiv stämning och aktiva elever, s. 151-153.)
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4. Bakgrund

Under denna bakgrundsdel kommer jag att skissartat beskriva skolväsendets förvandling, från 

1600-talet fram till dagens skolformer och svenskämnets inträde i skolan. Därefter följer 

beskrivningar, från undervisningsplaner och läroplaner, om hur fokus i svenskämnet har sett 

ut under 1900-talet. Vidare följer ett avsnitt om faktorer som kan ha påverkat svenskämnet i 

skolan och kapitlet avslutas med två forskningsbeskrivningar om det meningsfulla i 

svenskämnet.

4.1 Från 1600-tal till nutid: Skolväsendet i förvandling

Under 1600- och 1700-talen var kyrkans makt stor i Sverige och de skolformer som fanns att 

tillgå var främst avsedda för prästutbildning.25  Kyrkan stod också för folkundervisningen och 

kyrkoherden skulle enligt lag (1686 års kyrkolag) hålla katekesförklaring och förhör med 

folket.26 Folkskolans tillblivelse räknas från år 1842 då den första folkskolestadgan kom, och 

som bland annat fastslog att det i varje församling och socken skulle finnas en skola med 

utbildad lärare att tillgå.27

Thavenius28 menar att det var först med undervisningsplanen 1919 (som gällde fram 

till 1955) som man kan ”betrakta folkskolan som en verkligt obligatorisk skolform”29. När det 

gäller flickskolor skriver Thavenius att den första uppstod redan 1864 men att det var först 

omkring 1920 som de kommunala flickskolorna fick sitt genomslag.30

Under 1900-talet var det mycket som skedde på skolfronten. Richardson31 ger en 

mycket överskådlig bild över detta där det bland annat går att se följande: Realskolan infördes 

1905, kommunala mellanskolor 1909, folkskolan utökades med ett sjunde skolår 1936, ett 

principbeslut gällande nioårig skolplikt fattades 1950 och samma år beslutades det också om 

försöksverksamhet med enhetsskola, 1962 beslutades det om nioårig grundskola, 1964 

                                                
25 Richardson Gunnar, Svensk utbildningshistoria Skola och samhälle förr och nu, Sjunde upplagan, 
Studentlitteratur, Lund 1977, 2004, s. 19 och Thavenius Jan (red.), Svenskämnets historia, Studentlitteratur, 
Lund 1999, s. 11
26 Richardson G., 1977, 2004, s. 39
27 Ibid. s. 56 och Holmdahl Barbro, Tusen år i det svenska barnets historia, Studentlitteratur, Lund 2000, s. 62
28 Thavenius Jan (red.), Svenskämnets historia, Studentlitteratur, Lund 1999
29 Ibid. s. 14
30 Ibid. s. 13-14
31 Richardson G., 1977, 2004
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beslutades det om ett nytt gymnasium och införande av fackskola, 1971 ersattes gymnasium, 

fackskola och yrkesskola av gymnasieskolan och 1975 kom en lag om allmän förskola.32

Försöken med nioårig enhetsskola startade redan höstterminen 1949 i anslutning till 

1946 års skolkommissions förslag33.34 I förslagen från 1946 års skolkommission syns en 

reaktion mot den gamla skolans formalisering där ”kunskapsstoffer var givet”35  och 

”undervisningsmetoden var utanläsning och förhör”36. En tanke om reflektion och om en 

undervisning vars form och innehåll hade en förankring i verkligheten tog form. 

Skolkommissionen gick emot den auktoritära skolan som de inte ansåg främja vare sig 

elevernas kunskapande eller lust till lärande.37

Om enhetsskolan lade kommissionen fram följande förslag om hur de tre stadierna 

borde inrättas: ”ett i allmänhet treårigt lågstadium, där undervisningen bestrids av 

småskollärare, ett treårigt mellanstadium med undervisning av klasslärare och ett treårigt 

högstadium med undervisning huvudsakligen av akademiskt utbildade ämneslärare”38. 

Kommissionen föreslog även att det i varje kommun skulle upprättas nioårig skola: 

”Skolkommissionen föreslår, att skolpliktstiden i princip blir nioårig och att den sålunda 

nioåriga obligatoriska skolan organiseras som enhetsskola.”39 Tanken var att folkskolan och 

realskolan skulle slås ihop till en enhetsskola (obligatorisk nioårig) så att folkskolan och 

realskolan som egna skolformer skulle upphöra att existera.40

Förutom förslagen om enhetsskola hade kommissionen även en hel del andra

förslag. Till exempel så föreslog de ett slags elevens val – ett praktiskt ämne – och språkval, 

båda från sjunde klass. Angående arbetssätt uttryckte kommissionen det vara önskvärt att 

arbetet i skolan dagligen skulle utvecklas ”i bland annat följande fem viktiga hänseenden: i 

riktning mot ökad individualisering, mer målmedvetet utnyttjande av elevernas intresse och 

behov, mer vidsträckt självverksamhet, fler tillfällen till samarbete och minskad splittring i 

                                                
32 Richardson G., 1977, 2004, s. 263-265
33 Statens offentliga utredningar 1948:27, Ecklesiastikdepartementet, 1946 års skolkommissions betänkande med 
förslag tillriktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling, Stockholm 1948
34 Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola, Fastställda av Kungl. 
Skolöverstyrelsen för läsåren 1955/58, Kungl. Boktryckeriet P. A. Nordstedt & Söner, Stockholm 1955, s. 5
35 Statens offentliga utredningar 1948:27, s. 2
36 Ibid. 
37 Ibid. s. 5
38 Ibid. s. 8
39 Ibid. s. 39
40 Ibid. s. 54
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arbetet”41. Kommissionen ville inte heller ålägga lärarna att arbeta efter någon särskild metod, 

då metod måste anpassas efter både ålder och ämne.42

För att nå varaktiga kunskaper framskrev kommissionen en intresseväckande 

undervisning där eleverna skulle vara medvetna om syftet med olika uppgifter samt att 

eleverna skulle ha ett reellt inflytande över val av innehåll och mål för arbetet.43  

För svenskämnets del föreslog kommissionen att svenskämnet skulle läsas som ett 

obligatoriskt ämne i alla klasser, även i de olika klasserna i nian. Kommissionen tryckte på 

färdigheterna läsa, tala och skriva samt gav förslag på hur dessa skulle kunna tränas. Vid 

rättstavning och skrivhjälp föreslog kommissionen individuell hjälp och poängterade även att 

läs- och skrivsvårigheter borde få stor uppmärksamhet vid lärarutbildningen.

Av stor vikt för de olika färdigheterna framskrev kommissionen elevernas intresse, 

att undervisningen i svenskämnet skulle ”skapa värdefulla intressen hos eleverna och låta 

barnen ge utlopp för intressestyrd aktivitet”44. Som exempel gav man lockande och varierande 

läsning, dramatisk framställning, låta eleverna komma med egna förslag för att uttrycka 

tankar och känslor samt skrivning riktad mot en verklig publik.

Vidare skulle undervisningen enligt kommissionens förslag ta hänsyn till de enskilda 

elevernas mognad och lärarna skulle vara införstådda i att denna mognad ”sker i individuellt 

växlande takt”45. Slutligen lade kommissionen även fram ett förslag om att språklära och 

språkbyggnadsövningar skulle minimeras till vad som blev ”till verklig nytta för elevernas 

skrivning i svenska”46. För övrig grammatik menade kommissionen att den skulle förpassas 

till engelskan, för att på så sätt ge de övriga momenten i svenskundervisningen större 

utrymme men också för att de grammatiska momenten skulle kunna sättas in i ett 

sammanhang i engelskan där eleverna bättre skulle kunna se behovet av dem.47

Efter försöken med en enhetsskola kom den skolform som vi känner idag, nämligen 

grundskolan, en skolform som ersatte folkskolan och realskolan.48  År 1962 fick vi i Sverige 

den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62). Tanken med grundskola beskriver Holmdahl49

                                                
41 Statens offentliga utredningar 1948:27, s. 115
42 Ibid. 
43 Ibid. s. 119
44 Ibid. s. 151
45 Ibid. s. 152
46 Ibid. s. 153
47 Ibid. 
48 Malmgren Gun & Thavenius Jan (red.), Svenskämnet i förvandling Historiska perspektiv – aktuella 
utmaningar, Studentlitteratur, Lund 1991, s. 43
49 Holmdahl Barbro, Tusen år i det svenska barnets historia, Studentlitteratur, Lund 2000
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som ”en för alla gemensam och obligatorisk skola”50. Redan 1969 kom en ny läroplan för 

grundskolan (Lgr 69), 1980 kom ytterligare en ny (Lgr 80) och 1994 kom den läroplan som 

lärare inom grundskolan arbetar efter idag, Lpo 94.

4.2 Latinets tillbakagång och svenskans inträde i skolan

Om vi backar tillbaka till där föregående avsnitt tog sin början, till 1600- och 1700-talen, så 

fanns det inget svenskämne att tala om. Thavenius beskriver latinet som ”skolans 

’modersmål’”51 i de gamla domskolorna52, trivialskolorna53 och gymnasier där all 

undervisning och all kommunikation skedde på latin. Att använda sig av svenskan under 

skoltid, även då eleverna talade med varandra, var straffbart skriver Thavenius.54

Enligt Thavenius förutsattes det, från 1600-talet fram till 1856 års läroverksstadga, 

att eleverna redan kunde läsa och skriva svenska för att kunna bli antagna till läroverken. 

Enligt Richardson var också latinet fortfarande ett ämne att räkna med under 1900-talets 

första hälft, då det bara var de elever som läst ”det nioklassiga läroverkets latinlinje”55 som 

hade möjlighet att få läsa vidare vid universitet.

Åke Isling56 skriver att biskopar, präster och klockare, i och med kyrkolagen 1686, 

fick uppgiften att sörja för läsundervisningen.57 Kyrkans koppling till skolan har varit stark 

och kyrkans ansvar för folkets läskunnighet höll i sig en bra bit in på 1800-talets första hälft 

då olika slags läskampanjer startades.58 Det var kyrkan som sörjde för folkundervisningen då 

staten bara sörjde för prästutbildning och utbildning av ämbetsmän enligt Thavenius.59

Första gången som svenskan infördes i skolorna som ett eget ämne var, skriver 

Thavenius, ”för läroverkets del i 1807 års skolordning och för folkskolans i stadgan 1842”60

men först i och med 1856 års stadga menar Thavenius att man kan tala om ett mer etablerat 

                                                
50 Holmdahl B., 2000, s. 195
51 Thavenius J. (red.), 1999, s. 11
52 Richardson G., 1977, 2004, beskriver prästskolor som domskolor, s. 19, 35
53 Thavenius J. (red.), 1999, beskriver trivialskolor som ”den tidens mellan- och högstadium”, s. 21
54 Ibid. s. 11
55 Richardson G., 1977, 2004, s. 104
56 Isling Åke, Läsning – från Luther till LTG, i Malmgren Gun & Thavenius Jan (red.), Svenskämnet i 
förvandling Historiska perspektiv – aktuella utmaningar, Studentlitteratur, Lund 1991
57 Ibid. s. 140
58 Thavenius J. (red.), 1999, s. 12
59 Ibid. s. 21
60 Ibid. s. 12
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svenskämne i hela läroverket och för folkskolans del först med normalplanen 1878.61

Thavenius skriver:

Latinet avskaffades formellt som undervisningsspråk redan 1807 men först med stadgan 
1856 fick läroverket en latinfri linje. Samtidigt blev svenska språket och litteraturen 
officiellt modersmålsämnets innehåll.62

Svenskämnet fick sin första beskrivning för folkskolan i folkskolestadgan 1842 men fick ”en 

självständig ställning i hela läroverket med 1856 års stadga”63. Thavenius tycks således mena 

att undervisningen i svenska inte fick någon direkt genomslagskraft eller betydande del i 

skolväsendet med stadgan 1807 utan först med stadgan 1856. 

Ulf Teleman64 har också skrivit om svenskämnets inträde i skolorna och kampen 

mot latinet. Teleman beskriver 1600- och 1700-talen som latinets ”storhetstid”65 men 1800-

talet som ”skolans århundrade”66 då latinet mer och mer trängdes tillbaka till förmån för 

svenskämnet. Teleman skriver att det under 1700-talet hade varit kyrkans uppgift att lära 

folket läsa och att skrivkunnigheten bredde ut sig under 1800-talet. Svenskämnet blev ett 

erkänt undervisningsämne under 1800-talet och det självklara undervisningsspråket i 1800-

talets gymnasieskola. Även i folkskolan blev svenskämnet ett undervisningsämne under 1800-

talet med uppgift att lära eleverna läsa och skriva. Teleman skriver att det från och med 1807 

var ”slut med latinet som undervisningsspråk”67 och att latinet istället ersattes av svenskan. 

Teleman menar att latinet fortfarande sågs som viktigt och att svenskämnet innehållsmässigt 

”övertog […] uppgifter från latinet i den gamla skolan”68. Svenskämnet kom då att bestå av 

läsning, skrivning och grammatik. 

Nilsson och Thavenius69 tycks mena att svenskämnets ställning i skolan har mycket 

att tacka 1800-talets borgarklass för. De skriver att det var borgarklassen som förde kampen 

mot latinet och förespråkade en allmän skola anpassad efter samhället i förändring. Under 

1900-talet slogs borgarklassens krav igenom och realskolan uppstod som en latinfri skola.70

                                                
61 Thavenius J. (red.), 1999, s. 12
62 Ibid. s. 13
63 Thavenius Jan, Modersmål och fadersarv Svenskämnets traditioner i historien och nuet. Symposion 
Bokförlag, Göteborg 1981, s. 67
64 Teleman Ulf, Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800, Stockholm 2003
65 Ibid. s. 225
66 Ibid. s. 12
67 Ibid. s. 225
68 Ibid. s. 226
69 Brodow B., Ehrlin A. m.fl. Skrifter utgivna av Svensklärarföreningen 163, Svenskämnets kris, 
LiberLäromedel, Lund 1976
70 Nilsson Sven och Thavenius Jan, Svenskämnets kris – från borgerlig bildning till abstrakt färdighetsträning i 
Brodow B., Ehrlin A. m.fl., 1976, s. 10-15
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Även om svenskämnet hade blivit ett erkänt undervisningsämne var kyrkans band 

till skolan fortfarande starkt och det tycks som svenskämnet länge var detsamma som 

undervisning på modersmålet, undervisning i läsning och skrivning samt till stor del 

kristendomsundervisning. Läseboken i skolan var Luthers katekes – ett arv som måste ha levt 

kvar sedan kyrkan sörjde för folkundervisningen. Sundberg71 skriver att katekesen ersattes av 

Artur Hazelius läsebok på 1860-talet i folkskolan, vilket Sundberg menar var ett trendbrott då 

enbart religiösa texter skulle användas i skolan.72 Men inte förrän 1919 togs katekesen bort 

som obligatorisk bok i skolan.

Sundberg skriver vidare att problem uppstod inom skolan då ansvaret för skolan 

skulle delas mellan kyrkan och staten. För skolan blev det enligt Sundberg ”svårt att samordna 

och skapa enhetliga regler och förordningar”73, och han menar att kyrkan hade det största 

ansvaret över skolan under den första halvan av 1800-talet men att staten tog över ansvaret 

under 1800-talets andra hälft. 

Då katekesen togs bort som obligatorisk bok 1919 verkar svenskämnet i 

utbildningen ha fått en ny roll att spela. Det är dags att ta en titt på hur undervisningsplaner, 

läroplaner och kursplaner under 1900-talet har fokuserat på svenskämnet.

4.3 Fokus i svenskan: Från 1919 års undervisningsplan till Lpo 94

När ämnet svenska blev ett erkänt undervisningsämne på 1800-talet kom det att innehålla 

läsning, skrivning och grammatiska studier. Svenskämnet verkar också ha varit underordnat 

kristendomsundervisningen långt in på 1800-talet med en tanke om att fostra eleverna till 

”’christelige och gagnelige samhällsmedlemmar’”74. Den första folkskolan, som räknas från 

1842, menar kommittén för Skola för bildning, hade också som viktigaste uppgift ”att 

förbereda eleverna för nattvardsläsning”75 då skolan var starkt påverkad av kyrkans krav. Ett 

kort ögonkast på 1889 års normalplan76 förstärker även den bilden då katekes, bibelläsning, 

biblisk historia, bön och kristendomskunskap är moment på schemat som upptar mer eller 

                                                
71 Sundberg Daniel, Skolreformernas dilemman En läroplansteoretisk studie av kampen om tid i den svenska 
obligatoriska skolan, Intellecta Docusys, Göteborg 2005
72 Ibid. s. 128
73 Ibid. 
74 Skola för bildning, SOU 1992:94, s. 41
75 Ibid. 
76 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, 
Stockholm 1889 
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mindre lika mycket utrymme som momenten kopplade till modersmålet: läsning, skrivning 

och välskrivning.77

Eftersom skolan tycks ha varit så pass starkt reglerad till kyrkans krav fram till 

1900-talet kommer jag här att rikta in mig på 1900-talet då staten tagit över ansvaret för 

skolan. Jag kommer att börja med 1919 års undervisningsplan78 som verkar ha haft stor 

betydelse för svenskämnet, därefter kommer jag att rikta uppmärksamheten mot 1950-talet 

och 1955 års undervisningsplan79. Efter det kommer fokus att riktas mot grundskolans 

läroplaner: Lgr 6280, Lgr 6981, Lgr 8082 och Lpo 9483 samt den nu gällande kursplanen för 

svenskämnet. Målbeskrivningarna som finns i de olika undervisningsplanerna och 

läroplanerna har ofta likartade formuleringar och som en följd av detta kommer skillnader 

mellan dem vara det som lyfts fram.

4.3.1 1919 års undervisningsplan

1919 års undervisningsplan skulle börja gälla ”från och med början av det läsår, som 

innefaller närmast efter utgången av juni månad år 1920”84 och med en övergångstid på tre 

läsår. Folkskolan som undervisningsplanen gällde var under denna tid delad i olika A och B 

former för sex- eller sjuårig skola. Jag har inte lagt någon vikt vid vad dessa former stod för 

utan det jag fann intressant var bland annat timplanerna för de olika ämnena inom de olika 

formerna. Samtliga former (åtta till antal) hade flest antal timmar i modersmålet, som var 

indelat i två kategorier där den första var tal- och läsövningar och den andra skrivning och 

språklära. Kristendomskunskap kom i de olika formerna på (då de två ämneskategorierna i 

modersmålet räknas som ett ämne) tredje och fjärde plats, räknat i timtal. 

Målen för modersmålet beskrevs på följande sätt:

                                                
77 Bilagor i Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & 
Söner, Stockholm 1889 
78 Undervisningsplan för rikets folkskolor, den 31 oktober 1919, Svenska bokförlaget P. A. Norstedt & Söner, 
femte tryckningen, Stockholm 1945
79 Undervisningsplan för rikets folkskolor, den 22 januari 1955, Kungl. Skolöverstyrelsen, Svenska bokförlaget 
Norstedts, Stockholm 1955
80 Läroplan för grundskolan, Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 60, Stockholm 1962
81 Läroplan för grundskolan, Allmän del 1, Svensk utbildningsförlaget Liber AB, Kungl. Skolöverstyrelsen, 
Stockholm 1969
82 Läroplan för grundskolan, Allmän del, 1980, Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget, Axlings 
Tryckeri AB, Södertälje 1982
83 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket och CE Fritzes 
AB, Graphium Västra Aros, Västerås 2001
84 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1945, s. 2
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Modersmålsundervisningen i folkskolan har till uppgift att lära barnen med riktig 
uppfattning, tydligt uttal och god betoning läsa stycken, som till form och innehåll motsvara 
deras uppfattningsförmåga, samt muntligen och skriftligen uttrycka sig enkelt och klart om 
sådant, som tillhör deras erfarenhetsområde och intressekrets, ävensom att på ett efter deras 
ålder och utveckling avpassat sätt göra dem bekanta med svensk litteratur och modersmålets 
byggnad samt att såmedelst vårda och utveckla barnens språkkänsla och öppna deras sinne 
för modersmålets betydelse och värde.85

Kursinnehållet för de olika klasserna i de olika formerna var delade på talövningar, 

läsövningar, skrivning och språklära. Talövningarna tog utgångspunkt, i de första klasserna, i 

samtal ”med innehåll hämtat från skolan och hemmet”86 och om sådant som låg eleverna nära 

för att sedan, i högre klasser, avancera till enkla, korta föredrag, redogörelser och 

återberättande av lästa stycken av allmänt innehåll så som naturkunnighet, geografi och 

historia.

Läsövningarna skulle också, i de första klasserna, ta utgångspunkt i ett språk och 

med ett innehåll som låg eleverna nära för att sedan avancera till läsning av stycken med 

litterärt värde och som kunde säga något om landets natur, arbetsliv eller nyare tids historia.

Skrivövningarna startade i de första klasserna i det lilla, att kunna skriva små och 

stora bokstäver, urskilja ljud och skriva ord och kortare uttryck för att sedan gå över till 

rättskrivning, uppsatsövningar, avskrivning av ”några goda mönster för enkla skrivelser 

tillhörande det praktiska livet”87, användning av ordlista, välskrivning, 

språkbyggnadsövningar osv. 

Språklära infanns som ämne under det sista eller två sista åren beroende på om 

formen var sex- eller sjuårig. Språkläran avsåg grammatik samt bruket av skiljetecken.

Efter kursinnehållet för de olika formerna följer anvisningar rörande modersmålet 

och värt att notera är att eleven hela tiden tycks stå i centrum och de olika övningarna och 

övningarnas innehåll skulle anpassas till elevens förmåga, föreställningsvärldar och 

fortskridande utveckling.

                                                
85 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1945, s. 29
86 Ibid. s. 30
87 Ibid. s. 32
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4.3.2 1955 års undervisningsplan

Denna undervisningsplan utgavs av Kungl. Skolöverstyrelsen med stöd av kungl. brev den 4/6 

-54. Undervisningsplanen skulle tillämpas från och med läsåret 1955/56. Undervisningen var 

fortfarande delad i olika A och B former som jag inte heller här lägger någon vikt vid att 

utreda innerbörden av.

Mål för modersmålsundervisningen för klasserna 1-7 fokuserade i större 

utsträckning än 1919 års undervisningsplan på att utveckla elevernas förmåga att vårda sitt 

språk och att eleverna både muntligt och skriftligt kunde uttrycka sig vårdat och korrekt. 

Eleverna skulle också lära sig ”att med god behållning använda böcker i olika ämnen”88 och 

till viss del bli bekanta ”med de nordiska frändefolkens språk och litteratur”89. 

Undervisningen hade också till uppgift att väcka elevernas intresse ”för svenskt språk och 

svenskt litteratur och för god läsning i allmänhet”90.

Efter målbeskrivningarna följer kursinnehåll för de olika klasserna i de olika 

formerna. (Även för klass åtta och nio finns det beskrivet kursinnehåll, vilket jag tror kan ha 

med försöken med enhetsskola att göra.) Första och andra klassen var delade på 

ämnesinnehållet muntlig framställning och läsning samt skrivning, medan tredje klassen till 

och med nionde klassen var delade på muntlig framställning och läsning samt skrivning och 

språklära.

Under delen ”muntlig framställning och läsning” står det uttryckligen att den 

muntliga framställningen skulle bestå av samtal, berättelser, beskrivningar, diskussioner, 

redogörelser, anföranden, referat, föredrag osv. (ju mer avancerat desto högre upp i klasserna 

man kommer) hämtade från elevernas upplevelser, sysselsättningar och iakttagelser, från 

första klass till åttonde klass. För läsningens del gällde det att läsningen hade ett sådant 

innehåll som, från början (första klasserna) låg eleverna nära, och senare ett innehåll som 

väckte intresse hos eleverna, upp till sjunde klass.

När det kommer till skrivning skulle det börja i de små delarna, alfabetets bokstäver 

– små som stora – för att i senare årskurser avancera till fri skrivning, välskrivning, 

rättstavning, språkbyggnadsövningar, uppsatsövningar, övningar i interpunktion och 

användandet av skiljetecken, behandling av språkbruk, språkriktighet och språkvård. 

                                                
88 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 61
89 Ibid.
90 Ibid.
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Efter kursinnehållet följer anvisningar om undervisning i modersmålet. Där går det 

bland annat att se hur skriftlig och muntlig språkvård lyftes fram som viktiga delar för skolan 

att förmedla. Till exempel går det att läsa att:

Riktigt uttal och vårdat talspråk är väsentliga förutsättningar för god färdighet i läsning och 
skrivning. Sådana dialektala säregenheter, som gör det talade språket mindre tydligt, bör så 
långt som möjligt bortarbetas.91

Men det går även att läsa hur undervisningen borde kopplas till elevernas egna erfarenheter. 

Litteraturundervisningen skulle till exempel vara av sådan art som låg eleverna nära eller 

”tillhör deras föreställningskrets och fantasivärld eller osökt låter sig anknytas därtill”92. 

Undervisningen skulle också ta hänsyn till både pojkars och flickors intressen.

4.3.3 Lgr 62 och Lgr 69

Då Lgr 6293 och Lgr 6994 låg så nära varandra i tid och i innehåll har jag valt att behandla dem 

tillsammans. Den största skillnaden som jag sett är att Lgr 62 lade större vikt vid den 

fostrande verksamheten i skolan än vad Lgr 69 gjorde.

Båda läroplanerna fokuserade på den enskilda elevens förutsättningar för personlig 

mognad och aktning för människans värde. Båda läroplaner tryckte också på skolan i 

förhållande till samhället och att skolan måste anpassas så eleverna får förutsättningar att 

möta ett samhälle i förändring, Lgr 62 uttryckte detta på följande sätt:

I ett föränderligt samhälle är det ej möjligt och ej lämpligt att i detalj precisera och fastlåsa 
vare sig innehåll eller form för arbetet. Skolans uppgifter måste fortlöpande omprövas, så att 
de ständigt hålles tidsenliga; skolans egen utveckling bör försiggå i takt med samhället. 
Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete icke blott 
fullgör en samhällsfunktion, som svarar mot samhällets aktuella behov, utan också på lång 
sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen.95

I målen för svenskämnet lades stor vikt vid att eleverna skulle utveckla färdigheterna lyssna, 

se, tala, läsa och skriva. Eleverna skulle också få hjälp att utveckla sin förmåga att kritiskt 

granska olika källor. Ett annat mål som lyftes fram var att undervisningen borde ”lägga 

                                                
91 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 67
92 Ibid. s. 71
93 Läroplan för grundskolan, 1962
94 Läroplan för grundskolan, 1969
95 Läroplan för grundskolan, 1962, s. 13-14
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grunden till en god studieteknik och goda arbetsvanor”96. Eleverna skulle också få ”stifta 

bekantskap med några betydande författare, huvudsakligen från senare tid”97, uppmuntras till 

läsning, odla sitt ”sinne för språket”98 och lust att vårda det. De skulle även enkelt och klart 

kunna uttrycka sig i tal och skrift.

Huvudmomenten som de olika stadierna skulle arbeta med var lika för alla stadier. 

Dessa var: Tala, Läsa, Skriva, Språkiakttagelser och övningar samt Språken i de nordiska 

länderna (norska och danska). Värt att notera är att lyssna inte nämns som ett huvudmoment. I 

”Anvisningar och kommentarer” som följer beskrivningarna av huvudmomenten står det dock 

under rubriken ”Tala” att eleverna under olika muntliga framställningar bör öva sig i att 

lyssna och se uppmärksamt. Vidare nämns inte dialekter över huvud taget.

Till Lgr 69 finns även ett supplement99 till svenskämnet som mycket liknar de 

anvisningar och kommentarer som följer huvudmomenten i läroplanen. Här ges bland annat 

konkreta exempel på övningar inom de olika huvudmomenten som kan användas. Några 

exempel är: ”anteckna stödord”100, ”tolka kartor, tabeller och diagram”101, ”Regler för brevs 

uppställning, adressering och frankering […]. Enkla dagboksanteckningar, t ex om väderlek, 

om vårens framsteg, om besök i skolan och andra aktuella händelser […].”102, vidare återfinns 

beskrivningar rörande elevernas sittställning och pennhållning, hur belysning och bänkar bör 

vara ordnade och användbara läromedel som Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), 

telefonkataloger, broschyrer, tidskrifter osv. 

                                                
96 Läroplan för grundskolan, 1969, s. 128
97 Ibid.
98 Ibid.
99 Läroplan för grundskolan Kompletterande anvisningar och kommentarer, Supplement, Svenska, Svenska 
Utbildningsförlaget Liber AB, Kungl. Skolöverstyrelsen, Stockholm 1969
100 Ibid. s. 18
101 Ibid. 
102 Ibid. s. 26



- 18 -

4.3.4 Lgr 80

I Lgr 80 lyfts den fostrande aspekten fram i ljuset igen och med fostran tycktes man mena att 

arbeta med värdegrunden. Det var demokratins grundläggande värderingar som fokuserades 

med respekt ”för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten 

till personlig integritet”103. ”[T]olerans, samverkan och likaberättigande mellan 

människorna”104 var principer som lyftes fram, likaså solidaritet med ”eftersatta grupper inom 

och utom landet”105. Skolans innehåll och arbetssätt skulle anpassas efter elevernas 

individualitet. Vidare skulle eleverna inom ramen för skolan få möta livet utanför skolan i 

form av organisationer, föreningar, olika kulturformer, studiebesök och ”praktisk 

arbetslivsorientering”106.

När det gäller undervisningsstoff ställdes det krav på saklighet, allsidighet och 

objektivitet. Genom att dela in skolan i först ämnen och sedan huvudmoment inom de olika 

ämnena menade man att man gav anvisningar om det väsentliga – därefter var det upp till 

lärare och elever att tillsammans söka sig fram till de kunskaper som var nödvändiga ”för alla 

att känna till i dagens samhälle och som behövs för fortsatta studier”107.

Målbeskrivningen som inleder avsnittet om svenskämnet är relativt långt och 

förutom färdigheterna läsa, skriva, lyssna, iaktta och tala så lyfts andra aspekter fram. Bland 

annat så förespråkades litteratur som en ”källa till kunskap och glädje”108, eleverna skulle få 

arbeta med olika former av uttrycksmedel, undervisningen skulle stärka elevernas självkänsla 

och utgå från elevernas språk och erfarenheter. Vidare skulle eleverna få kunskap om olika 

språksituationer och om hur språket ”förändras allt efter syfte, situation och socialt 

sammanhang”109.

Huvudmomenten var indelade i kategorierna: Tala och lyssna, Läsning, Studier av 

massmedier, Skrivning, Språklära och Språken i de nordiska länderna (norska och danska). 

För varje huvudmoment fanns det även vissa konkretiseringar om vad huvudmomenten skulle 

innehålla (en allmän del och sedan för de olika stadierna: låg-, mellan- och högstadiet), en hel 

del av dessa beskrevs med ord som ”vidareutveckla sin förmåga”, ”uppmuntras till”, 

”utvecklar intresse”, ”får pröva” osv. medan andra var mer statiska. Eleverna i mellanstadiet 

                                                
103 Läroplan för grundskolan, 1982, s. 17
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. s. 27
107 Läroplan för grundskolan, 1982, s. 20
108 Ibid. s. 133
109 Ibid. s. 134



- 19 -

skulle till exempel lära sig ordklasserna substantiv, verb och adjektiv och alla elever skulle 

lära sig utnyttja skol- och folkbibliotek.

4.3.5 Lpo 94

Lpo 94 är den nu gällande läroplanen för grundskolan. Den skiljer sig avsevärt – speciellt i 

fråga om omfång – från de tidigare läroplanerna. Utbildningsdepartementet som fastställt 

läroplanen beskriver där skolans värdegrund och uppdrag samt mål att sträva mot och mål att 

uppnå. Två stora skillnader från tidigare undervisningsplaner och läroplaner är att Lpo 94 är 

målrelaterad med preciserade mål som eleverna ska uppnå, något som inte har funnits på 

samma sätt i de tidigare undervisnings- och läroplanerna. Den andra skillnaden är att 

beskrivningar för de olika ämnena inte finns med i själva läroplanen. 

Utbildningsdepartementet har istället fastställt särskilda kursplaner för de olika ämnena. 

Skolans värdegrund som beskrivs i läroplanen har stora likheter med värdegrunden 

som fanns beskriven i Lgr 80. Det trycks även på att undervisningen ska vara saklig och 

allsidig och anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar samt ta utgångspunkt i 

”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”110 för att ”främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling”111. 

Kursplanen för svenskämnet112 beskriver ämnets syfte och roll i utbildningen, mål 

att sträva mot samt mål att uppnå och bedömningskriterier. I kursplanen fokuseras 

sammanhang och helheter samt hur de olika delarna hänger samman. Här finns inte några 

direkta anvisningar om hur skilda färdigheter ska uppnås eller konkretiseringar av innehåll för 

de olika mål som ska uppnås. 

Målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret lyder:

Eleven skall
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 
redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,
– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder 
samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 
sammanhängande samt kunna reflektera över det,
– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,

                                                
110 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 2001, s. 6
111 Ibid.
112 www.skolverket.se, Kursplan, Svenska, Inrättad 2000-07, Utskriftsdatum 20/3-06 
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– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 
teater,
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa 
skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,
– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras 
språkbruk.113

Förutom de mål som ska uppnås efter genomgången grundskola finns det även beskrivet mål 

att sträva mot. På skolverkets hemsida under ”Styrsystemet och betygssystemet”114 beskrivs 

syftet med mål att sträva mot på följande sätt:

Mål att sträva mot är utformade så att de skall visa vilka kunskaper som skolan skall sträva 
efter att alla elever utvecklar. Dessa mål sätter inte någon gräns för elevernas utveckling. 
Målen att sträva mot är alltså inte ”svåra” mål avsedda för vissa elever utan de visar vad 
utbildningen skall handla om och tar sikte på alla elever. Målen att sträva mot skall vara 
utgångspunkt för lärarnas planering tillsammans med eleverna. Redan från de första 
skolåren skall dessa mål utgöra grunden för undervisningens inriktning och fungera som 
underlag för planeringen.115

Till antal är målen att sträva mot många fler än målen att uppnå och de beskrivs med 

inledningar som ”utvecklar sin förmåga”, ”utvecklar sin fantasi”, ”får möjlighet att”, ”får 

erfarenhet av” och ”stimuleras till”. Själva målen spänner över stora fält inom ämnet och 

handlar bland annat om läsning och reflektion, skrivning och reflektion, kunskaper om språket 

och lärandeprocesser, att bli säker i sig själv och våga uttrycka tankar och känslor samt att 

aktivt kunna söka efter information och kritiskt granska sina källor.

                                                
113 www.skolverket.se, Kursplan, Svenska, Inrättad 2000-07, Utskriftsdatum 20/3-06
114 www.skolverket.se, Styrsystemet och betygssystemet, Utskriftsdatum 18/4-06
115 Ibid.
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4.4 Debatten om svenskan

Under denna rubrik tänkte jag lyfta fram olika aspekter om språket svenska som förts genom 

åren och som kan ha haft betydelse för hur svenskämnet utformats. Detta för att se eventuella 

kopplingar till olika undervisnings- och läroplaner och frågor kring svenskan som har 

diskuterats vid olika tidpunkter. De två aspekterna som jag tar upp är kanonfrågan och 

standardiseringsfrågan. 

4.4.1 Kanon

Teleman skriver att en skönlitterär kanon samanställdes i Sverige redan under 1800-talet då 

nationalkänslan var stark, en kanon som kom att klassas som ”Sveriges nationallitteratur”116. 

Lars Brink117 skriver att modersmålet under 1900-talets början hade fått en stark ställning ”vid 

formandet av en nationell identitet”118 och litteraturundervisningen fick till uppgift att 

”åskådliggöra vad Sverige är och vad svenskhet betyder”119. Från och med 1935 började det, 

enligt Brink, dyka upp en kanon i skolorna i form av en ”katalog” med förslag om texter 

tillsammans med antologier och de självklara författarna i dessa. Brink tycks dock mena att 

kanon efter 1965 inte längre var lika självklar då listornas omfång ökade radikalt och 

litteraturen ifrågasattes.

Frågan om vilka texter och författarskap som kanon ska innefatta är inte självklar, 

Thavenius påpekar också att det finns mer än en kanon120 och om vi ser till Malmgrens 

resonemang nedan blir detta tydligt då kulturella gemenskaper både kan syfta till den lilla 

gruppen, till exempel en organisation, och till den stora gruppen, Sverige, västvärlden, 

världen. Malmgren beskriver kulturarvet och det kanoniska tänkandet på följande sätt: 

”Kulturarvet omfattar ett urval av de litterära verk och författare som litteraturhistoriker 

fastnat för som de mest värdefulla. Man brukar tala om en kanon av litterära verk som alla 

människor i en kulturell gemenskap bör ha stiftat bekantskap med”121.

                                                
116 Teleman U., 2003, s. 27-28
117 Brink Lars, Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905-45 i Malmgren Gun & Thavenius Jan (red.), 
Svenskämnet i förvandling Historiska perspektiv – aktuella utmaningar, Studentlitteratur, Lund 1991
118 Ibid. s. 187
119 Ibid. 
120 Thavenius Jan, Den motsägelsefulla bildningen, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag
1995
121 Malmgren L-G., 1988, 1996, s. 88
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Kriterierna för vilka texter som kan/bör kanoniseras är inte heller entydiga och 

tanken om god litteratur kan variera väldigt mycket beroende på vems kriterier som ska 

tillgodoses. I Danmark utsågs ett utskott som fick i uppdrag att arbeta fram en obligatorisk 

lista med författare som alla elever i grundskolan och gymnasieskolan ska läsa minst ett verk 

var av.122 Utskottet hade till den första oktober 2004 på sig och som jag förstår det fastställdes 

denna lista strax efteråt. Utskottet menar att läsning av litterära klassiker kan medverka till att 

utveckla elevernas omvärldsförståelse och öka deras kunskaper om människors villkor genom 

historien, både i den egna kulturen och i andra kulturer. På samma sätt som Teleman beskrev 

Sveriges nationallitteratur som ett resultat av den starka nationalkänslan som rådde under 

1800-talet123 har man i dagens Danmark också en tanke om att värna om det genuint danska.

Frågor som man kan ställa sig vid inrättandet av en skönlitterär kanon är till 

exempel: Vem ska bestämma vilka böcker som är goda nog? Ska bibliotekens listor över mest 

utlånade böcker bestämma eller ligger det på litteraturvetare att bestämma? Ska skönlitterära 

böcker inom olika genrer och från olika tider vara representerade eller är det mindre viktigt? 

Vilka är särdragen som utmärker en bra text och vem bestämmer det?

Många kan nog dock enas om en del kriterier för vad som gör en text till en god text, 

men är inrättandet av en obligatorisk litterär kanon i skolorna det bästa vi kan göra för att 

uppnå de mål som läroplan och kursplan föreskriver? Utifrån ett undervisningsperspektiv 

tänker jag också att om det finns bra litteratur förutsätter det att det också finns dålig litteratur 

men beror inte det på sammanhanget? Är inte alla texter användbara i ett 

undervisningssammanhang om man innan har funderat över varför, vad är det man vill uppnå, 

när man tar in en text i ett klassrum?

Malmgren124 beskriver en fallstudie med teoretisk grund främst i Rosenblatt, 

McCormick och Appleyard. Läsaren får följa åtta elever och deras olika hållning till olika 

sorters texter. Det framgår tydligt av studien att läsningens intryck starkt är förknippad med 

vilken läsroll eleven intar och vad som utgör elevens referensramar och dess personliga 

koppling till texten. Det som jag speciellt fastnade för var lärarens, Jan Nilssons, sätt att föra 

in och arbeta med texterna i klassrummet under tematiska former. Även om inte alla elever 

uppskattade alla texter verkade det dock som att eleverna uppskattade sammanhanget som 

texterna presenterades i och att de, oftast, kunde se en mening med läsningen.

                                                
122 Undervisningsministeriet, Dansk litteraturs kanon, Köpenhamn 2004
123 Teleman U., 2003, s. 27-28
124 Malmgren Lars-Göran, Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv, Lund 1997 
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Om man ser till kursplanen för svenskämnet går det där att läsa om ett vidgat 

textbegrepp, ett begrepp som betyder att text inte bara avser skriven text utan även talad text 

och bild. Kursplanen för svenskämnet tycks inte förespråka en litterär kanon utan arbete med 

text, i ett vidgat textbegrepp, avser att utveckla ”elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka 

texter”125. 

4.4.2 Standardiseringsfrågan

Standardiseringsfrågan har kommit att handla till stor del om dialekt kontra 

”standardsvenskan”. Under 1800-talet dök tanken om ett ”rikstalspråk” upp som det 

normgivande. Teleman skriver att uttrycket ”det vårdade språket” blev ett begrepp som 

användes för standardsvenskan och ansågs finare/bättre än dialekter. Teleman skriver att 

begreppet även idag, fortfarande används då man talar om standardsvenska.126

Standardiseringsfrågan har även fokuserat på stil, grammatik, stavningsreformer, 

språkvård angående svordomar, låneord, ordförråd etc. Debatten har varit mer eller mindre 

fortlöpande sedan mitten av 1800-talet fram till idag.

Lars-Gunnar Andersson127 skriver om hur fult språk är ett mångtydigt begrepp med 

olika dimensioner. Andersson nämner till exempel estetisk dimension: vacker – ful, moralisk 

dimension: gott – ont, hygienisk dimension: rent – orent, och andra värdebaserade motsatspar 

så som ”rätt – orätt, ädelt – simpelt, högt – lågt och bra – dåligt”128. Andersson understryker 

att orden i sig inte är fula utan att det bestäms av kulturens föreställningsvärld. Alla 

socialiseras in i en kultur och får lära sig att vara en del av den genom att uppträda och tala 

efter vissa normer.

Andersson skriver att vi i Sverige har ”en kroppsvård, en själavård och en 

språkvård”129 och att vissa ord/uttryck är belagda med tabu inom dessa områden. Till 

exempel, beskriver Andersson, är kroppens uttömningar, med undantag från gråt och tårar, 

tabubelagt och hör ihop med vår kroppsvård. Att inte svära i kyrkan är ett exempel på tabu 

                                                
125 www.skolverket.se, Kursplan, Svenska, Inrättad 2000-07, Utskriftsdatum 20/3-06
126 Teleman U., 2003, s. 94-95
127 Andersson Lars-Gunnar, Fult språk Svordomar, dialekter och annat ont, Trettonde tryckningen, Carlsson 
Bokförlag AB, Stockholm 1999
128 Ibid. s. 15
129 Ibid. s. 16
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som hör ihop med själavård och att till exempel få bort svordomar och slang är i sin tur prov 

på språkvård.130

Poängen med de här ganska spekulativa resonemangen är alltså att visa att det finns (eller 
kan finnas) ett samband mellan kroppens, själens och språkets renhet och vård. En sund själ 
i en sund kropp och ett sunt språk i en sund själ.

Utifrån en sådan här tankemodell eller teori blir det fula språket, d v s det språk som i 
vårt medvetande bedöms som fult, en spegling och en konsekvens av det samhälle vi lever 
i.131

Vilket ord som är fult menar Andersson beror på hur vi reagerar på ordet, både på formen och 

på innehållet.132 Således blir vissa ord fulare än andra. Men detta kan också bero på 

sammanhanget och om ordet uttalas offentligt eller privat (till exempel i samtal mellan två 

vänner). Vidare kan det bero på vår individuella smärtgräns inför ett visst ord som Andersson 

menar hänger ihop med det egna bruket av ordet.133

4.5 Tidigare forskning

Jag har funnit två studier som till en del påminner om den studie jag själv vill genomföra och 

de känns således relevanta att ta upp här.

Den första studien beskriver Karin Dahl134. Studien genomfördes vid lärarhögskolan 

i Stockholm 1960 och visade att de färdigheter (hos eleverna) som gymnasielärare och 

yrkeslärare mest värdesatte i svenskämnet var rättstavning, användning av punkt, 

snabbläsning och förmågan att uppfatta fakta i sakprosa. Dahl menar att dessa resultat tyder 

på att svenskämnet var ett starkt färdighetsinriktat ämne. Hon jämför ett utdrag ur 1919 års 

undervisningsplan med 1962 års läroplan och menar att man har gått från eleven i centrum 

och från fokus på innehåll till färdighet. Att träna isolerade färdigheter blev enligt Dahl 

svenskämnets uppgift.

I mitten av 1970-talet blåste en debatt om svenskämnet upp som fokuserade på 

elever i år 9 som inte nådde upp till målen för år 6. Eleverna klassades som analfabeter och 

                                                
130 Andersson, L-G., 1999, s. 15-16
131 Ibid. s. 17
132 Ibid. s. 47-49
133 Ibid. s. 23-24
134 Dahl Karin, Från färdighetsträning till språkutveckling i Thavenius Jan (red.), Svenskämnets historia,
Studentlitteratur, Lund 1999
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Dahl menar att denna debatt och undersökningsrapporten som skrevs kring detta135 ledde till 

att skolan lade ännu större vikt vid färdighetsträningen istället för att ändra undervisningen.

Den andra studien återfinns i en doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen i 

pedagogik skriven av Anna Henningsson-Yousif136. I avhandlingen använder Henningsson-

Yousif sig av studier och erfarenheter av pedagogiskt arbete från 1979 och framåt. 

Avhandlingen är uppbyggd utifrån åtta tidigare genomförda studier som används i analys av 

och diskussion kring olika gruppers resonemang om skolan. Gymnasiestudien som belyser 

frågan om det meningsfulla i skolan fångade mitt intresse. 

Studien hade för avsikt att undersöka vad gymnasieelever ansåg var viktigt i livet 

och i samhället, både lokalt och globalt, samt deras åsikter om den egna förmåga att kunna 

påverka både det egna livet och samhället.137 Beroende på kön, två- eller treårig linje och 

vilken linje, resonerade eleverna lite olika och huvuddragen var: •Den närmast framtiden 

•Livet, döden och livets mening •Förhållandet till andra •Ett meningsfullt arbete •En god hälsa 

•Självständighet •Drogmissbruk •Arbetslöshetsproblemet •Krig •Kapprustning •Svält och nöd 

•Orättvisor och klyftor mellan rika och fattiga •Miljöproblem •Ensamhetsproblem 

•Energiproblem. Trots att det var ganska många och olika fält som eleverna resonerade kring 

skriver Henningsson-Yousif ändå att hon fick intrycket att eleverna menade att ”ungefär 

samma saker är viktiga i livet, men att de uttrycker detta med olika språk, olika utförligt”138.

Vidare skriver Henningsson-Yousif att ”det var oklart om huruvida det som 

behandlades i skolan upplevdes som meningsfullt och relevant utifrån elevernas 

perspektiv”139. Studien genomfördes i övergången mellan 1970- och 1980-talen och följdes 

senare upp av en mindre studie där huvudfrågorna löd: ”a) Vilken roll skulle Du vilja att 

skolan kunde spela i Ditt liv? (det önskade läget) b) Vilken roll spelar skolan i Ditt liv? (det 

bedömda faktiska läget)”140. Vad man kom fram till var att eleverna inte upplevde skolan som 

så meningsfull och relevant för det eleverna bedömde var viktigt. Studien pekade också ”mot 

behovet av att förändra skolan dels för att den skulle upplevas som mer relevant för eleverna 

och det de bedömde som viktigt och dels för att den skulle ge dem kraft och förmåga att vara 

med och förändra samhället”141.

                                                
135 Rapporten Dahl hänvisar till är: Läs- och skrivförmågans utveckling genom skolåren, Grundin Hans, 1975
136 Henningsson-Yousif Anna, Skolperspektiv – utveckling av redskap för analys av politikers, lärares och 
elevers resonemang om skolan, Uppsala universitetet, Stockholm 2003
137 Henningsson-Yousif A., 2003, s. 34
138 Ibid. s. 35
139 Ibid. s. 36
140 Ibid. 
141 Ibid. s. 36-37
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5. Presentation av resultat från enkätundersökning

Jag kommer här att presentera resultaten av de två olika enkätundersökningarna, den för 

eleverna och den för lärarna. 

Min intention med att ställa öppna frågor i enkätundersökningarna var, som jag 

skrev i metodkapitlet, för att få personliga synpunkter och varierade svar, men jag valde också 

att ställa öppna frågor för att inte styra vare sig elever eller lärare i deras svar. Detta ledde till 

att jag fick tolka deras svar som, från elevernas sida, ofta var kortfattade. För övrigt hoppades 

jag kunna få in svar som både skulle kunna analyseras kvantitativt och kvalitativt. Enligt 

Andersson är detta möjligt då öppna frågor leder till öppna svar som ”kan variera från enstaka 

ord till långa utläggningar”142. Detta var något som jag fick erfara, vilket gjorde tolkningarna 

av svaren både svåra och intressanta. Andersson skriver vidare att: ”Vissa typer av öppna svar 

ger direkt information som kan överföras till färdiga svarskategorier. Enda skillnaden mellan 

sådana svar och bundna svar är att någon annan än den tillfrågade placerar in svaret i rätt 

svarskategori.”143 För min analys har jag skapat egna svarskategorier beroende på elevernas 

svar.

Elevernas resultat kommer att presenteras dels gemensamt och dels uppdelat på 

pojkar och flickor. Deras svar har kategoriserats och redovisas i diagramform. I tabellerna 

redovisas de fem vanligaste förekommande svaren. I den efterföljande texten omnämns även 

övriga svar.

                                                
142 Andersson B-E., 1994, s. 198
143 Ibid. 
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5.1 Resultat av enkäten till eleverna

5.1.1 Tabell 1. Antal elever (124 av 139) som angivit vad de har lärt sig inom 

svenskämnet som de tror att de kommer att ha nytta av inför gymnasiet
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Något som jag har uppmärksammat är att eleverna ofta tycks tänka i färdigheter snarare än 

helheter. Skriva är en färdighet som eleverna ofta nämnde, och beroende på hur eleverna 

formulerat sina svar delade jag in dem i två olika kategorier. När jag fick in fåordiga svar från 

eleverna som till exempel: ”skriva”, ”skriva fritt” och ”skriva uppsatser” placerade jag dessa 

under färdigheten skriva. Svar som ”skriva olika sorters text till exempel krönikor, berättelser, 

essäer, debattartiklar, tidningstext och insändare” placerade jag istället under kategorin genrer 

dit även språkanpassning räknas (med språkanpassning avses en medvetenhet om hur man 

anpassar språket efter situation och syfte).

Kategorin grammatik innefattar svar som till exempel: grammatik, regler, verb, 

adjektiv, substantiv, meningsbyggnad, satsdelar och tempus. Tala i sin tur skapades då 

eleverna kunde svara till exempel: prata, hålla föredrag, redovisa inför klassen, läsa högt inför 

klassen och prata högt inför klassen. För de övriga kategorierna behövdes ingen vidare 

tolkning då eleverna ofta skrev till exempel: läsa, läsa böcker, stava och stava svåra ord.  

Förutom dessa sex kategorier har eleverna även nämnt (i fallande ordning): 

ordkunskap, analysering, författare eller litteraturhistoria, det mesta eller allt, argumentation, 

uttrycka åsikter, ordboks- och lexikonanvändning, reflektion, drama, de nordiska språken, 

samarbete, helheten och språkhistoria.
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5.1.2 Tabell 2. Antal elever (124 av 139) som angivit vad de tycker har varit mest 

intressant i svenskämnet
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Kategorin författare avser här även litteraturhistoria, och genrer avser även att anpassa språket 

efter situation och syfte. Förutom dessa hade eleverna även svarat (i fallande ordning): 

ordkunskap, de nordiska språken, drama, reflektion, samarbeta, analysering, grammatik, 

diktskrivning, media och praktik.

5.1.3 Tabell 3. Antal elever (121 av 139) som angivit om det finns moment inom 

svenskämnet som de känner att de saknar eller inte har tillräcklig kunskap om inför 

gymnasiet och vilka de momenten i så fall är 
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Vidare på listan hamnade: allt, genrer och att anpassa språket efter situation och syfte, tala, 

ordkunskap, argumentation, analysering, författare och litteraturhistoria, ta eget initiativ, 

reflektion, språkhistoria och diktskrivning.
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5.1.4 Tabell 4. Antal elever (116 av 139) som angivit om det finns moment inom 

svenskämnet som de inte ser någon mening med och vilka de momenten i så fall är 
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En del elever tyckte det mesta inom svenskämnet var meningslöst medan andra nämnde: tala, 

prov och sfi (svenska för invandrare).

5.2 Resultat av enkäten till svensklärarna 

Resultaten från enkätundersökningen som fem av de sex svensklärarna svarade på visade att 

elevernas skrivförmåga är en kunskap och färdighet som svensklärarna tror att eleverna själva 

lägger stor vikt vid, men även vid grammatik, instuderingsfrågor och läsning. En av lärarna 

uttryckte att det hon tror att eleverna lägger störst vikt vid inom svenskämnet är: ”Det vi 

lärare styr dem att göra.”

Två lärare nämnde vid olika tillfällen grammatikundervisning. Den ena läraren 

menade att eleverna mycket väl kan tro att grammatiken är av största vikt inom svenskämnet 

men att, som läraren påpekade, det inte alls är svenskämnets kärna. Den andra läraren menade 

att hon upplevde stora delar av grammatiken som onödig, speciellt satsdelar, och uteslöt 

således dessa moment ur sin undervisning. Detta eftersom hon upplevde att momenten endast 

leder till förvirring hos eleverna och att satsdelarna, i synnerhet, ”gör dem osäkra på sitt eget 

skrivande”. 

Två lärare hade svårt för moment med nordiska språk, (danska, norska och samiska) 

eftersom det egna intresset och den egna motivationen hos lärarna att undervisa om detta 

saknades. Momenten med nordiska språk kom också i kläm då andra moment prioriterades. 
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En annan lärare hade svårt för film och teater och uteslöt dessa moment men använde sig 

dock av rollspel i sin undervisning.

Läsning nämnde en lärare som en kompetens som hon trodde att eleverna själva lade 

stor vikt vid medan en annan lärare upplevde läsningen som ett moment som det är svårt att få 

alla elever intresserade av, på grund av att det finns många elever med lässvårigheter. De 

övriga lärarna upplevde inte att det finns några moment beskrivna i kursplanen för 

svenskämnet som är svåra att få eleverna att uppnå, men att det självklart skiljer sig från elev 

till elev och att olika elever når olika långt.  En av lärarna uttryckte också en vilja om att få 

eleverna att nå längre i sin språkutveckling och en frustration över att tiden inte räckte till för 

att kunna hjälpa eleverna vidare i den utsträckning hon skulle önska att hon kunde. 

Lärarna själva hade varierade synpunkter om vilka kompetenser som är av störst vikt 

för eleverna att träna på inför fortsatta studier och livet i övrigt. Färdigheterna skriva och läsa 

lade två lärare stor vikt vid medan en annan framhöll: ”Att presentera sitt budskap, så att det

når fram till andra såväl skriftligt som muntligt.” och att eleverna till viss del förstår 

”mekanismerna som styr både skriftlig och muntlig kommunikation och vad det kan leda till”. 

En lärare menade att det är viktigt att eleverna själva kan finna information och söka sin egen 

kunskap och andra tryckte på kompetenser som att tänka kreativt, våga uttrycka sig, skapa ett 

självförtroende ”som gör att man vågar stå på egna ben och stå för det man tycker” samt vidga 

vyerna och ”få inblick i andra människors liv i film, böcker, föredrag och därmed få en ökad 

förståelse”.
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6. Diskussion

6.1 Ämneskonception

För att skapa en bild över hur jag har tolkat vilket ämne det är som framträder i de olika 

undervisnings- och läroplanerna använder jag mig av Malmgrens konceptionstriangel. Mina 

resultat förvånade mig då 1946 års skolkommissions förslag och 1955 års undervisningsplan 

utgör två vitt skilda konceptioner. Efter min tolkning skulle det se ut på följande sätt:

Svenska som Svenska som
färdighetsämne erfarenhetspedagogiskt ämne
(formalisering) (funktionalisering)

Svenska som 
litteraturhistoriskt

bildningsämne (kulturarv)
Figur 2. Konceptionstriangel.

1. 1919 års undervisningsplan. 

2. 1955 års undervisningsplan.

3. Lgr 62 och Lgr 69.

4. Lgr 80.

5. Lpo 94.

6. 1946 års skolkommissions förslag.
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1. 1919 års undervisningsplan.

Jag har placerat denna undervisningsplan i funktionaliseringsfältet men med dragning åt 

formalisering. Jag grundar detta på att ämnet som beskrevs hade en klar innehållsmässig 

kvalité med fokus på eleven i centrum och en tanke om undervisning som skulle väcka 

intresse och utgå från elevernas erfarenheter, intressen, föreställningsvärldar och 

utvecklingsförmåga, något som Karin Dahl också hävdade. På grund av att det inte ges någon 

funktionell motivation till varför vissa färdigheter ska tränas uppfattar jag ämnet dra mot 

formaliseringsfältet. Vidare uppfattade jag synen på läsning mer som en färdighet än en källa 

till kunskap. Brink skrev att litteraturundervisningen i början av 1900-talet hade till uppgift att 

”åskådliggöra vad Sverige är och vad svenskhet betyder”144. Detta går att se i 

undervisningsplanen då det var texter av ett litterärt värde och som kunde säga något om 

landets natur, arbetsliv och nyare tids historia som undervisningsplanen uppmanade till 

läsning av. Kanon i skolan blev således de texter som behandlade dessa områden vilket gör att 

undervisningsplanen får en dragning mot ämneskonceptionen litteraturhistoriskt 

bildningsämne. 

Vid standardiseringsfrågan gick det att se att undervisningsplanen uppmanade att 

hos eleverna väcka en lust till att vårda språkkänslan och att de enkelt och klart skulle kunna 

uttrycka sig i tal och skrift. 

2. 1955 års undervisningsplan.

Denna undervisningsplan är den jag har uppfattat hade de hårdaste kraven på att utveckla 

elevernas färdigheter och hamnar således långt bort i formaliseringsfältet. Eleven i centrum 

fick stå tillbaka för de färdigheter som skulle läras ut. Eleverna skulle lära sig uttrycka sig 

enkelt, klart och korrekt i tal och skrift samt tala naturligt, vårdat och tydligt. Litteraturen 

skulle i första hand vara skriven av svenska författare, och enligt Brink figurerade det i 

skolorna under denna tid en kanon i form av en katalog tillsammans med de författare som var 

representerade i antologierna. Detta skulle kunna uppfattas som en dragning mot 

ämneskonceptionen litteraturhistoriskt bildningsämne, och trots att innehållet skulle vara 

begripligt för eleverna och tillhöra eller osökt anknyta till deras föreställningskrets eller 

fantasivärld uppfattade jag ämnet som starkt formalistiskt. 

                                                
144 Malmgren G. & Thavenius J. (red), 1991, s. 187
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När det kommer till språkvård och standardiseringsfrågan stod det att eleverna skulle 

kunna tala naturligt, vårdat och tydligt, samt att de enkelt, klart och korrekt skulle kunna 

uttrycka sig i tal och skrift. Dialektala säregenheter skulle arbetas bort och undervisningen 

skulle bland annat behandla språkbruk, språkriktighet och språkvård. Om man drar en 

parallell till vad Andersson skrev om fult språk så är det med stor sannolikhet, menar jag, att 

de olika dimensionerna (estetisk, moralisk och hygienisk) som hör samman med vår själavård, 

kroppsvård och språkvård och den tabu kring detta som finns och har funnits i vårt samhälle, 

var vad undervisningsplanen eftersträvade och upprätthöll.

3. Lgr 62 och Lgr 69.

Dessa läroplaner har jag placerat bredvid 1955 års undervisningsplan eftersom jag tolkar 

kraven på färdigheter som det centrala. Eleven i centrum syftade till elevens förutsättning för 

personlig mognad för att, som jag tolkade det, göra eleverna redo att möta samhället och dess 

förändringar. Eleverna skulle tränas att uttrycka sig enkelt och klart i tal och skrift vilket 

kopplas till standardiseringsfrågan. Förmågan att uttrycka sig korrekt finns, till skillnad från 

1955 års undervisningsplan, inte längre beskriven. Däremot betonades det att eleverna skulle 

odla ett sinne för språket och en lust att vårda det.

När det gäller kanonfrågan och läsning av litteratur stod det att eleverna skulle få 

”stifta bekantskap med några betydande författare, huvudsakligen från senare tid”145, och 

eleverna skulle uppmuntras till läsning av litteratur. ”Betydande författare” skulle mycket väl 

kunna tolkas som att det var kanonlitteratur som avsågs. Någon vidare vikt vid att litteraturen 

kan förmedla kunskaper lyftes inte fram. 

4. Lgr 80.

Trots att färdigheter fortfarande fokuseras har jag valt att placera Lgr 80 lite i mitten. Detta för 

att undervisningen skulle utgå från elevernas erfarenheter och undervisningen skulle möta de 

olika eleverna på deras utvecklingsnivå, och för att litteratur och språk fick en mer 

framträdande roll. Läsning av litteratur sågs som en källa till kunskap och glädje. Vad som 

menades med detta är dock inte definierat men jag har tolkat det som att läroplanen varken 

förespråkade litteraturläsning som en färdighet eller att den förespråkade en kanon eller 

läsning av kanonlitteratur.

                                                
145 Läroplan för grundskolan, 1969, s. 128
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Vid frågan om standardisering utelämnades även här aspekten om att eleverna skulle 

lära sig att uttrycka sig korrekt i tal och skrift. Däremot skulle eleverna få en medvetenhet om 

hur språket förändras allt efter syfte, situation och socialt sammanhang. Tanken om 

standardisering omskrevs således mycket generellt.

5. Lpo 94.

Här är litteraturen och språket det centrala, men också elevernas egna referensramar, deras 

förutsättningar och intressen. Detta gör att jag har valt att placera ämnet som framträder i 

läroplanen och i kursplanen mellan ämneskonceptionerna ”svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne (funktionalisering)” och ”svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne (kulturarv)”. Innehållet har en framträdande roll i undervisningen och man 

riktar in sig på sammanhang och helheter. Undervisningen ska även utgå från elevernas 

erfarenheter. 

Ett vidgat textbegrepp lyfts fram och det går att konstatera att varken läroplanen 

eller kursplanen för svenskämnet förespråkar en kanon. Ett av målen som eleverna, efter 

genomgången grundskola, ska ha uppnått kan dock tyckas tvetydigt och skulle kunna 

uppfattas som att det är kanonlitteratur som avses. Målet lyder att eleven skall ”kunna läsa, 

reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och tänka”146. Hur detta mål ska tolkas blir upp till den 

enskilde läraren att ta ställning till, och forskning visar att kanonlitteratur kan bli lätt att ta till 

eftersom den litteratur som kanoniseras ofta är mycket omskriven och tolkad. Ett exempel på 

detta finns att läsa om i en artikel om Lars Brinks forskning i ämnet som visar att synen på 

kanon – vilken litteratur eller vilka författarskap den bör innefatta – är ganska lika mellan 

litteraturvetare på universitet, på lärarutbildningen och gymnasielärare. Men Brinks forskning 

visar också att synen skiljer sig mycket mellan olika lärare där en del utgår från klassiker och 

antologier medan andra utgår från ungdomslitteratur och film.147

Vidare ska skolan förmedla ett kulturarv och skapa en förståelse hos eleverna för 

olika kulturella bakgrunder. Ett sätt att göra det menar utbildningsdepartementet är genom 

läsning av skönlitteratur, och även här menar jag att det är lätt att ta till kanonlitteratur och att 

kulturarv tillsammans med skönlitteratur ofta leder tankarna till kanonlitteratur.

                                                
146 www.skolverket.se, Kursplan, Svenska, Inrättad 2000-07, Utskriftsdatum 20/3-06
147 Lindgren Karin, Kanon – för folket eller eliten, Artikel, www.lr.se/lrweb/home.nsf/bykey/ifrs-
692emc?opendocument, Utskriftsdatum 15/5-07 
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Språket som är en central del av ämnet och som kopplas till standardiseringsfrågan 

beskrivs fortfarande generellt men också mer preciserade än i Lgr 80. Nu står det att eleverna 

ska behärska det svenska språket och kunna uttrycka sig i tal och skrift så att innehållet 

framgår och är begripligt. Eleverna ska också kunna tillämpa skriftspråkets normer, få en 

språklig säkerhet i tal och skrift, få kunskaper om språket för att kunna göra iakttagelser av 

eget och andras språkbruk. Eleverna ska få sådana kunskaper om språket så de förstår varför 

olika personer talar och skriver olika. Eleverna ska även få fördjupad insikt i grundläggande 

mönster och grammatiska strukturer.

Till skillnad från de generella beskrivningarna i Lgr 80 som skulle kunna tolkas till 

att det inte var av så stor vikt att lära eleverna att tala och skriva korrekt, syns en skillnad i 

Lpo 94 och i den nuvarande kursplanen för svenskämnet. Tankarna kring att eleverna kan tala 

och skriva korrekt kommer tillbaka i och med att eleverna ska kunna tillämpa skriftspråkets 

normer. Beskrivningarna i Lpo 94 och i kursplanen för svenskämnet uppfattar jag dock 

fortfarande som generella men de drar ändå mot en standardisering när det gäller 

skriftspråket. En fördel man kan se med dessa generella beskrivningar är att undervisningen 

har gått från att försöka rensa språket från det fula till att göra eleverna medvetna om hur 

språket kan användas för att skapa vissa effekter, bland annat hur man kan gå emot rådande 

normer vilket i sig förutsätter att man redan behärskar normen.

6. Den sjätte punkten symboliserar 1946 års skolkommissions förslag angående svenskämnet. 

Jag tolkade deras förlag om svenskämnet som ett starkt erfarenhetspedagogiskt ämne då 

förslagen hela tiden utgick från den enskilde elevens erfarenhet, mognad och intresse. 

Kommissionen var för ökad individualisering och minskad splittring i arbetet. Undervisningen 

skulle vara intresseväckande och ta hänsyn till den enskilde elevens mognad, eleverna skulle 

också ha ett reellt inflytande över val av innehåll och mål för arbetet. Trots att det går att spåra 

inslag av en formalistisk syn på hur de centrala färdigheterna tala, läsa och skriva, som 

kommissionen föreslog, skulle läras in, uppfattar jag ändå synen på detta som övervägande 

funktionell med tanke på att färdigheterna skulle läras in i ett sammanhang med en 

innehållsbestämd frågeställning. Min tolkning är att kommissionens förslag stämmer väl 

överens med Malmgrens beskrivning av ämneskonceptionen ”svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne”. 

Språklära och språkbyggnadsövningar ville kommissionen minimera i 

svenskämnesundervisningen till vad som blev till verklig nytta för elevernas skrivning. Övrig 
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grammatikundervisning menade kommissionen skulle förpassas till engelskan där den skulle 

kunna sättas in i ett sammanhang där eleverna bättre skulle kunna se behovet av den.

6.2 Lärarnas och elevernas syn på svenskämnet

När det kommer till enkätundersökningen hade jag en tes om att eleverna skulle lägga stor 

vikt vid grammatik och rättstavning medan lärarna skulle trycka på skrivutveckling, 

talutveckling och läsutveckling och den kommunikativa aspekten. Enkätundersökningens 

resultat menar jag visar att min tes inte helt var gripen ur luften även om svaren talar om så 

mycket mer. 

Skrivförmågan som flera lärare trodde att eleverna skulle lägga stor vikt vid var 

också något som eleverna ofta tog upp. En svårighet för mig var dock att tolka elevernas svar 

och veta i vilken svarskategori jag borde placera deras svar. Jag skapade olika kategorier för 

skriva, genrer och förmågan att anpassa språket efter situation och syfte, stavning och 

grammatik även om jag själv upplever dessa kategorier som nära förknippade. Att ha en god 

skrivförmåga innefattar för mig grammatik, stavning och att kunna anpassa genren efter syfte, 

men eleverna tänker förmodligen inte som jag utan ser detta som skilda färdigheter. För 

eleverna blev dessa färdigheter uppdelade och sågs som både nödvändiga och intressanta, 

med undantag från grammatik och stavning som inte ansågs vara särskilt intressanta. 

Elevernas svar hade också en tendens att bli motsägelsefulla då eleverna kanske inte 

tänkt efter då de svarat, eller om de inte greppat vissa termer, begrepp eller områden. Till 

exempel kunde en och samma elev svara med samma sak på både fråga 1 (vad de lärt sig som 

de trodde sig ha nytta av inför gymnasiet) och fråga 4 (om det fanns moment inom 

svenskämnet som de inte såg någon mening med) vilket i sig blev en motsägelse. ”Intressant” 

var också ett ord som ställde till vissa problem. Eleverna satte ofta ett likhetstecken mellan 

intressant och roligt där jag själv upplever en viss skillnad. Jag tror också att eleverna till viss 

del var påverkade av huruvida de arbetade med, eller nyss hade avslutat ett arbete inom, ett 

visst moment och således svarade med det då det var färskt i minnet. En tendens till detta 

syntes då många elever i samma klass svarade på ungefär samma sätt. Ytterligare en sak som 

kan ha påverkat elevernas resultat men som inte jag kan ta med i beräkning är huruvida de har 

överskattat eller underskattat sin egen förmåga då de har svarat.
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Det går inte att utläsa några stora skillnader mellan pojkars och flickors svar. 

Pojkarna föredrog dock läsning i lite större utsträckning än vad flickorna gjorde, vilket jag 

reagerade på då jag hade en föreställning om att flickor gärna läser jämfört med pojkar. Men å 

andra sidan var det också fler pojkar än flickor som inte tyckte sig se någon mening med 

läsningen. Sådana här resultat som motsäger varandra fann jag en hel del av, och det är också 

något man får räkna med vid en undersökning där det är olika röster som gör sig hörda.

Jag ansluter min i min tolkning till den lärare som uttryckte att eleverna lägger stor 

vikt vid det som lärarna styr dem att göra. En stor skillnad mellan elevernas svar och lärarnas 

svar var också att eleverna svarade i färdigheter medan lärarna både tryckte på 

kunskapsutvecklingen och den personliga utvecklingen. Som jag har tolkat svaren lutar de 

mer åt det sistnämnda – tankar om att utveckla elevernas kommunikativa sidor, hjälpa 

eleverna att våga uttrycka tankar och känslor, vidga elevernas vyer och stärka och utveckla 

elevernas självförtroende. 

En tillbakablick på studien som genomfördes vid lärarhögskolan i Stockholm 1960, 

som Karin Dahl beskrev148, visar att lärare i dagsläget tycks lägga större vikt vid, som jag 

skrev ovanför, att utveckla elevernas kommunikativa sidor, hjälpa eleverna att våga uttrycka 

tankar och känslor, vidga elevernas vyer och stärka och utveckla elevernas självförtroende. 

Då stockholmsstudien genomfördes lade lärarna störst vikt vid konkreta färdigheter och ämnet 

var, som Dahl skrev, ett starkt färdighetsinriktat ämne. Nu menar jag att lärarnas svar pekar åt 

ett mer erfarenhetspedagogiskt- och litteraturhistoriskt bildningsämne än ett färdighetsämne 

även om elevernas svar pekar åt det sistnämnda.

Hos eleverna kom grammatiken på en andra plats då de svarat på frågan om vad de 

hade lärt sig i svenskämnet som de trodde att skulle ha nytta av inför gymnasiet. Detta kan 

tyda på en föreställning hos eleverna om att grammatiken är en fundamental del av svenskan. 

Och visst är den det, men jag tolkar det som att det eleverna talar om är metaspråket, vars 

betydelse mycket väl kan ifrågasättas. Vid frågorna om eleverna kände att de saknade någon 

kunskap om något inom svenskämnet inför gymnasiet, och om det fanns något inom 

svenskämnet som de inte såg någon mening med kom grammatiken även då på en andra plats. 

Även här tolkar jag att det är metaspråket som eleverna talar om, och även om de tror att 

metaspråket är viktigt för dem att kunna inför gymnasiestudierna så känner de att de saknar 

kunskapen kring det, och de ser heller inte någon verklig mening med det. Eleverna saknar en 

funktionell motivation om varför de ska undervisas i grammatik. Två av de medverkande 
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lärarna tog, vid skilda tillfällen, upp detta med grammatikundervisningen. Den ena uttryckte 

en tanke om att grammatik är något som eleverna kanske tror är väldigt viktigt men som 

läraren påpekade inte alls är svenskämnets kärna, en tanke som skulle kunna styrkas av 

elevernas svar då många trodde att de skulle ha stor nytta av grammatiken inför 

gymnasiestudierna. Den andra läraren uttryckte en tanke om att mycket av 

grammatikundervisningen är onödigt, i synnerhet satsdelar, som läraren själv tyckte endast 

ledde till förvirring hos eleverna, vilket också skulle kunna styrkas av elevernas svar då de 

inte tycker sig se någon mening med grammatikundervisningen.

När gymnasiestudien, som Anna Henningsson-Yousif beskrev149, följdes upp med 

en mer klar koppling till skolan drogs slutsatsen att eleverna inte upplevde skolan som så 

meningsfull och relevant för vad eleverna bedömde var viktigt. Någon sådan slutsats vill inte 

jag dra. Jag upplevde snarare att eleverna fann svenskämnet ge dem kunskaper inför fortsatta 

studier och livet i övrigt även om de inte alltid upplevde allt som så meningsfullt, men som 

några elever påpekade – även om man inte ser någon mening med det just nu så är det nog 

viktigt. Det mesta man lär sig i skolan är nog viktigt.

                                                
149 Se avsnitt 4.5 Tidigare forskning
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Bilaga 1

Bilagor

Enkätfrågor, till elever i år 9, om svenskämnet

Pojke   Flicka 

Vad har du lärt dig i ämnet svenska hittills som du tror att du kommer att ha nytta av inför 

gymnasiet?

Vad tycker du har varit mest intressant i svenskämnet?

Är det något inom svenskan som du känner att du saknar eller inte har tillräcklig kunskap om 

inför gymnasiet?

Finns det några moment i svenskan som du inte ser någon mening med? Vilka? Varför?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2

Enkätfrågor till svensklärare

Man   Kvinna 

År i yrket:______

Vilken kompetens anser du är av störst vikt för eleverna att träna på inför fortsatta studier och 

livet i övrigt?

Vad tror du eleverna lägger störst vikt vid inom svenskämnet?

Är det något/några moment inom svenskämnet som du inte behandlar i din undervisning? Om 

det är så, vilka moment behandlar du inte och varför?

Finns det mål i kursplanen för svenska som du tycker är svåra att få eleverna att uppnå? 

Motivera.

Tack för din medverkan!


