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Svenskämnet och att  
göra sin stämma hörd i tidiga år

Caroline Liberg

All skolutbildning syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper samt 
värden som vilar på en demokratisk grund. Vidare sägs i den inledande delen till 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11 2018, 5) att ” Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Ett annat sätt att 
uttrycka detta är att eleverna ska ges stöd för att bli aktiva deltagare och med-
skapare av det samhälle och den kultur de lever i och då vilja göra sin stämma hörd 
i både den privata och den offentliga sfären. De frågor som omedelbart reser sig 
är vad som kan menas med att göra sin stämma hörd och hur lärare kan arbeta för 
att uppnå detta. I det här bidraget begränsas de försök till svar som ges på dessa 
frågor till svenskämnet och de tidiga skolåren. Först ges en beskrivning av några 
centrala aspekter av den tidiga språkutvecklingen som utgör grunden för att göra 
sin stämma hörd samt aspekter som förstärker möjligheten till detta. I samband 
med den beskrivningen ges exempel på hur stämmor i tidiga år kan te sig. Därefter 
behandlas framväxten av svenskämnet i ett historiskt perspektiv, för att förstå det 
som sker idag i ljuset av en månghundraårig tradition. Dessa båda infallsvinklar 
knyts slutligen ihop till en diskussion om på vilket sätt svenskämnet har bidragit, 
och också kan bidra, till att stödja elevers utveckling av att kunna göra sin stämma 
hörd i de privata såväl som de offentliga sammanhangen.

Tidiga stämmor

En första central aspekt när det gäller språkutvecklingen är att bli deltagare och 
medskapare i ett samspel och därmed i den kultur och det samhälle man föds in i 
och blir medlem av. Exempel på frön till det finner vi i princip från barnets första 
levnadsmånad (Trevarthen 1980). I samspel med vuxna vidareutvecklas det och 
redan i slutet av det första året ger barn uttryck för allt från att befästa gemen-
skap med andra (interaktionell funktion), att ge uttryck för en personlig upp-
levelse (personlig funktion), att kontrollera andra (reglerande funktion) till att få 
vissa saker och viss hjälp (instrumentell funktion). Ett exempel på det senare ses i 
 följande samtal mellan en mamma och hennes tio och en halv månader gamla son. 
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Barn 0;10,5 år, Mamma (Painter 1989, 28)1

Barn: [amamamama] ((sträcker ut armen mot kakburken)).
Mamma: Okey, du kan få en ((öppnar locket)).

Här uttrycker sig pojken med hjälp av en så kallad CV-kedja, dvs. en upprepning 
av en kombination av en konsonant (C) och en vokal (V), för att få en kaka. Detta 
är en mycket vanlig första form av ljudkombination som barn över hela världen 
använder sig av i denna tidiga ålder. Den formen ligger också ofta till grund för 
de allra första ord man som förälder med glädje kan identifiera hos sitt barn. På 
svenska har vi ord som ”mamma”, ”pappa”, ”vovve” och ”pippi” som följer detta 
mönster. 

Just detta att lära sig ord och hur de byggs samman till yttranden är centrala 
aspekter av att utveckla sitt språk och därmed för att göra sin stämma hörd. Detta 
pekar bland annat Lars Forssell (1971) på i sin dikt Jag måste använda ord när jag talar 
till er! som avslutas med orden:

Snickaren har en låda med fackord
Muraren sina
och den som skall styra en stat
kan väl inte bara gasta i stormen:
Dom där sitter fel! Reva dom där!

Jag måste använda ord
när jag talar till er
Ni måste lära er ord.

Barnets första ord brukar dyka upp runt ett års ålder och under det kommande 
halvåret erövrar ett barn cirka 50 ord. Därefter tar det fart för de flesta barn. Men 
redan nu kan man se stora skillnader mellan barn beroende på vilka språkliga 
 miljöer de växer upp i (Eriksson 2014). Vid tre års ålder kan olika barns ordförråd 
därmed omfatta allt mellan cirka 500 ord och upp till nästan det tredubbla (Hart 
& Risley 1995). En viktig del i bygget av ordförrådet är att lära sig hur orden för-
håller sig till varandra och i vilka sammanhang de används. Ett exempel på det 
ses i följande samtal där en mamma och hennes äldre son förklarar för lillebror, 
tre år och åtta månader, vad som kan ingå i begreppet ”djur”.

Lillebror 3;8 år, Storebror, Mamma (Painter 2007, 142)
Lillebror: Hundar är inte ett djur.
Mamma: Jo det är det. Vad är det annars?
Lillebror: Det är, det är bara en hund.
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Mamma: Ja, men hundar är djur.
Lillebror: Nej det är de inte.
Mamma: Okey, vad är ett djur då?
Lillebror: Um (.) giraff är ett djur.
Mamma: Oh nu förstår jag du tror att djur är bara för djur i djurparken.
Lillebror: Ja.
Mamma: Hundar är också djur, de är tama djur. Och katter, katter är också djur. 
Visste du det?
Storebror: Och människor, vi är djur.
Lillebror: Det är vi inte.

 
Här diskuteras alltså hur begreppen ”djur”, ”hund”, ”katt”, ”giraff” och ” människa” 
förhåller sig till varandra i det som kallas för ett semantiskt nätverk. Intresset för 
hur vi använder språket och vad orden betyder fortsätter för de flesta av oss genom 
hela livet. Detta vittnar exempelvis det stora intresset för de TV-program om 
språket, som Fredrik Lindström bestått oss med. Synnøve Matre (2019) har i sin 
forskning också visat att det elever uppskattar särskilt mycket, när de diskuterar 
texter de läst, är att leta reda på ord som de av olika anledningar tycker är svåra, 
märkliga eller roliga, för att sedan prata om vad de kan betyda och hur de kan 
användas. I följande exempel möter vi elever i en norsk fjärdeklass som på så sätt 
diskuterar ordet ”intryck”. 

Gaute, Ida, Ane, Emil i årskurs 4 (Matre 2019, 56 f.)
Gaute: Ett intryck(!)
Ida: Det kan till exempel vara att en man gör intryck
Ane: Ja ((ler)) Jamen /…
Gaute: Göra intryck(!) på en kvinna(!) till exempel
Ane: Ja, till exempel. Jamen det är sant det. För att om du(!) ger en blombukett 
till en kvinna – inte sant /…
Gaute: Så har jag gjort intryck
Ane: Då kan det vara att du har gjort intryck på en kvinna ((skrattar))
Emil: Gaute gör intryck ((retsamt))

En aspekt, som vidare förstärker möjligheten att göra sin stämma hörd för att 
kunna delta i samhällslivet, är att känna till olika sätt att vara i det samhälle och 
den kultur man lever och kunna leva sig in i dessa olika sätt. I en studie av barns 
rollekar på förskolan talar Mia Thorell (1998) om detta i termer av barns utveck-
ling till att bli socialt och kulturellt kompetenta samhällsmedborgare. Ett exem-
pel från hennes studie är en grupp barn som går in i rollerna av att vara mamma, 
pappa och barn när de leker med playmobil-figurer.
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Maria 6;9 år, Tony 6;2 år, Jim 6;8 år, Julia 6;10 år och Bea 6;4 år  
(Thorell 1998, 274 f.)
Maria: Ä:lskling
Jim: ((till Fred)) Är du med mej?
Maria: ((till Tony)) Kom hit (xx)
Fred: ((till Jim)) Nä.
Maria: ((till Tony)) Kom nu! Nu sover vi (xx) ((tar figurer från bilen))
Barn: ((till annat barn)) Vi behöver en säng till
Tony: Näe.
Maria: Han ska sova.
Tony: Näe (.) det är morron. ((tar något från Maria)) Mitt på blanka ljusan da’n 
ska man inte ligga å sova heller. Jag håller på med packningen.
Maria: ((vänder sin figur mot Tony)) Vad ska vi äta idag, älskling?
Barn: ((skrattar))
Tony: Äsch, ta lite ris å kyckling åt mej va

Thorell diskuterar också rolleken som ett sätt för barnen att såväl bevara de 
rådande sociala ordningar, roller och regler, som de möter i sin vardag, som 
bearbeta och finna olika sätt att se på dem. Ytterligare ett steg är således att också 
göra avsteg från det man känner till och utmana sig med helt nya sätt att se på 
tillvaron. Ett exempel på det finner vi i följande samtal där syskonen Felicias 
och Fabians pappa utmanar dem genom att be dem berätta en saga utifrån andra 
perspektiv än det kanske mest vanliga. När vi kommer in i samtalet har barnen 
berättat varsin saga baserad på en bilderbok som handlar om en pojke, en hund, 
en groda och en sköldpadda. 

Felicia 5;3 år, Fabian 7;0 år, Pappa, Lars (en annan vuxen)  
(Liberg 2006, 68 f.)
Pappa: när ni berättade sagan så berättade ni båda berättade en saga om en pojke 
varför berättar man en saga om en pojke och inte en saga om en groda eller en 
saga om en hund
Fabian: jag vet inte
Pappa: ni valde båda två så handlade det om en pojke egentligen
Fabian: e ja
Pappa: fast han hade med sig en hund och en groda
Fabian: ja
Pappa: kan man berätta sagan så att den handlar om någon annan då
Fabian: nej
Pappa: går inte det
Fabian: nej
Pappa: varför inte det då
Fabian: för det går inte
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Felicia: det går för att den här ((pekar på grodan)) kan inte bara berätta  
samma sak (..) som pojken 
Pappa: så man kan berätta samma saga som handlar om grodan
Felicia: ja
Fabian: nej det kan man inte
Felicia: det kan man visst det
Fabian: en groda som hade en pojke och en hund till vän eller
Pappa: de ja men vi kan väl pröva då vi kan väl pröva då Felicia du får berätta
Fabian: så fiskade grodan å::::::::::::::::: nej
Pappa: du får berätta du (.) om Felicia berättar en saga om en groda så kan du 
berätta en saga om en hund sen
Fabian: nej
Lars: inte få höra den där 
Pappa: få höra nu
((Fabian är så upprörd att han går in i ett annat rum. Men Felicia berättar med viss 
hjälp av pappan en berättelse med grodan som huvudperson. Under tiden medan 
Felicia berättar kommer Fabian smygande tillbaka. När Felicia är färdig tar Fabian 
över och berättar sin version med hunden som huvudperson.))

Genom att utmana sina barn har pappan gett dem stöd att se något som de känner 
igen på ett helt nytt sätt. Det är en rejäl synvända som han bjuder dem på trots det 
motstånd som Fabian först visar. Att byta perspektiv på detta sätt är säkert något som 
är centralt i den här pappans dagliga hantverk då han är författare av skön litteratur. 
Genom bl.a. berättande i tal och skrift, med skönlitteraturen i centrum, ges vi 
möjlighet att utforska möjliga horisonter (Langer 1995) och erövra det  Martha 
 Nussbaum (1997 och 2010) benämner som narrativ fantasi (se också  Persson 2007). 
Vi ges med andra ord möjlighet att leva oss in i olika tänkbara sätt att se på saker och 
ting och utveckla en förståelse för såväl det egna som andras liv och perspektiv. Ens 
”inre öga” skärps, som Nussbaum uttrycker det, för att se det annorlunda och den 
andre, det främmande, det förunderliga och det fantastiska. Genom den narrativa 
fantasin stöds utvecklingen av förståelse och respekt för andra och annat. 

Att se på världen med nya ögon och våga ta steg bortom det invanda och för-
givet-tagna är också centralt för det bildningsbegrepp som Bernt Gustavsson 
(2017, 22) beskriver: ”bildning innebär att vi gör oss allmänna genom att över-
skrida vår begränsning”. Den process vi då deltar i beskriver Gustavsson med 
metaforen om resan, äventyret, uppbrottet och hemkomsten som han menar legat 
till grund för mångas tankar om vad bildning innebär. Som ett exempel på detta 
citerar han följande från Gadamers arbete (ibid., 94): ”Att söka sitt eget i det främ-
mande, att bli hemma i det, är andens grund läggande rörelse, vars existens bara är 
att återvända till sig själv från det annorlunda.” 

Denna rörelse mellan det bekanta och det obekanta utgör därmed bildning-
ens mening (Gustavsson 2017, 87). Att våga ge sig ut på sådana färder i mer eller 
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mindre känd terräng för att kunna göra sin stämma hörd på nya sätt, under-
lättas av ett visst mått av nyfikenhet och öppenhet för det annorlunda. En sådan 
nyfiken het kan även uppmärksammas mycket tidigt hos barn som under söker 
sin omvärld på olika sätt, inte minst genom att stoppa saker i munnen och smaka 
på dem. Nyfikenheten tar sig så småningom också verbala uttryck inte minst 
genom barns alla varför-frågor. I utbildningssammanhang kan denna  nyfiken het 
underhållas genom att exempelvis utgå från ett utforskande och öppet förhåll-
ningssätt i förskoleverksamheter och skolundervisning. Ett exempel på hur det 
kan ta sig uttryck hämtas här från en första årskurs (Andersson, Svantesson Berg, 
Fast m.fl. 2000). Redan första veckan i skolan hittar eleverna i denna klass en 
morgon ett mycket stort ägg som ligger i en filt på golvet i klassrummet. Bredvid 
ägget  ligger ett stort hoprullat papper där det står regler för hur man ska sköta om 
ägget. Nyfiken heten är enorm och eleverna och läraren funderar över vad ägget 
innehåller. Eleverna mäter det mystiska ägget och jämför med storleken på ägg 
från andra äggläggande djur. De skriver ner hypoteser om vad som finns i ägget 
och ritar till. Några veckor senare kläcks äntligen ägget. Det innehåller ett litet 
grått spöke. Nu inleds en intensiv kommunikation mellan spöket och eleverna. 
Eleverna  skriver lappar till spöket på dagen, spöket svarar på svarta tavlan på 
natten. Det finns mycket att fråga om: var kommer spöket ifrån, har han någon 
familj, vad tycker han om att göra och så vidare. Ett av dessa skriftliga samtal 
rör vad det menas med att vara lillebror. Är det en bror som är liten till växten, 
eller vad? Många sådana missförstånd får rätas ut, för spöket känner ju inte till 
den värld och det samhälle som eleverna lever i, och de känner inte till spökets. 
En morgon har spöket kastat om alla bokstäverna i sitt namn, Lilla Grå, och nu 
vill spöket att eleverna ska göra detsamma. Läraren, Elisabeth Berg, har uppgett 
(personlig kommunikation) att hon aldrig varit med om sådan glädje och inten-
sitet i den mycket viktiga färdighetsträningen att ljuda samman ord, som nu när 
hennes elever försöker läsa olika omkastade varianter av sina namn. Skolarbetet 
fort sätter så terminen ut i sällskap med Lilla Grå. 

Ytterligare en aspekt som förstärker möjligheten att göra sin stämma hörd, 
för att kunna delta i samhällslivet, är att vara bekant med centrala och aktuella 
ämnesområden i den värld som vi lever i. Ett sådant ämnesområde rör frågan om 
jämställdhet. Ett exempel på hur det lyfts fram finner vi i en årskurs två i USA 
(Dyson 1997). När eleverna i den här klassen läser upp sina berättelser, har de 
också med sig kamrater som de valt ut för att improvisera det de läser. I det här 
 fallet är det Kevin som ska läsa upp sin berättelse om kämpande superhjältar, 
X-män och ninja turtles. Han har valt ut sju av pojkarna i klassen till sin hjälp. 
Detta är något som väcker starka känslor hos några av flickorna i klassen som 
framgår av följande exempel. 
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Holly, Johnetta, Kevin i årskurs 2, Läraren Kristin (Dyson 1997, 38)
Holly: Det måste vara tjejer också.
Johnetta: Nån måste vara April. [en snygg ninja-flicka]
Holly: Och Storm. [en kvinnlig X-man]
Kevin: Jag har inga tjejer med.
((Läraren Kristin ber så alla att lugna ner sig, så att de kan lyssna till Kevin orden-
tligt. Kevin läser sin berättelse och de sju utvalda pojkkamraterna improviserar 
samtidigt hans berättelse.))

Flera av flickorna i klassen fortsätter med sin kvinnokamp genom att bl.a. be att 
få vara med i pojkarnas berättelser. Men när det inte går så börjar de skriva egna 
berättelser om sådana superhjältar, men nu ges de en kvinnlig dräkt. Inga poj-
kar ska få vara med som en av flickorna, Tina, uttrycker det (Dyson 1997, 68). 
Anledningen som hon anger är just att pojkarna inte låter flickorna vara med. 
När flickorna nu skriver sina berättelser beskriver de också hur deras karaktä-
rer har känslor för varandra, något som mycket sällan förekommer i pojkarnas 
berättelser. Läraren, Kristin, läser också olika skönlitterära texter för eleverna och 
ger dem på så sätt stöd för att vidga sina vyer. När eleverna går i tredje klass läser 
Kristin bl.a. berättelser ur den grekiska mytologin, där många hjältinnor finns. 
Tina skriver i detta sammanhang en mycket livfull berättelse om gudinnan och 
hjältinnan Venus Tina som räddar två barn undan två elaka män. Barnen tar hon 
med till en lekpark i molnen där många barn leker och får glass och godis, och 
männen förvandlar hon till goda män (Dyson 1997, 142 f.).

Ett annat exempel på ett aktuellt ämnesområde som behandlas av en elev i 
tidiga skolår är betingelserna för att vi ska kunna fortsätta leva på jorden. Exem-
plet är hämtat från en årskurs två där eleverna fått uppgiften att skriva fakta om 
stjärnor och förklara vad stjärnor är för något, ett tema de arbetat med en tid. En 
av pojkarna i klassen går emellertid lite utanför uppgiften och lägger in en del 
egna funderingar i sin text om vad som händer om solen slutar lysa. 

Pojke, årskurs 2 (Liberg 2017, 357)
stjärnor
Solen är en stjärna bara den är närmare joden. När
stjärnan har slutat lysa komer först väksterna förstöras men
det är faktis träden och veksterna som gjer oss oksigen och
vi gjer dom kåldioksi derför dör vi mä. Men när den
förstörs då måste vi åka til en anan jord. Det tar ett helt
år för at jorden ska snura hela vägen runt solen. Det fins
fem milijarder stjärnor runt vintergatan. Det fins olika
stjärn bilder tiliksempel lilla björnen, orion, stora björnen och
karlavagnen.



Caroline Liberg134

Stöd och möjlighet för barn att utveckla sitt språk och få prova på att göra sin 
stämma hörd när det gäller det vardagliga, det språkliga, det samhällsaktuella, 
lika väl som det annorlunda och kanske förunderliga, finner vi således exempel 
på i hemmiljön, i förskolan och i skolan. 

Svenskämnets framväxt

Ett av svenskämnets centrala innehåll – att lära sig läsa och skriva – har en mång-
hundraårig historia i Sverige. Vissa förkunskaper i läsande och skrivande  krävdes 
nämligen för att kunna gå i de på medeltiden etablerade domskolorna och de 
trivial skolor och gymnasier som så småningom växte fram under 1600- och 
1700-talen (Thavenius 1999a, 1). Men som Jan Thavenius påpekar var detta 
 skolor där all undervisning bedrevs på latin. Att lära sig läsa och skriva på svenska 
skedde därför antingen i hemmet eller i de s.k. stadsskolorna. Dessa stadsskolor 
inrättades under 1300-talet för att sörja för borgarnas behov av utbildning, däri-
bland praktisk språkfärdighet. Alla dessa skolor var emellertid endast avsedda 
för en liten utvald skara av barn och unga. Däremot kom genom reformationen 
på 1500-talet ett mer utbrett krav på läskunnighet. Bland annat måste alla som 
skulle ta nattvarden kunna läsa Fader Vår och budorden. Detta var inskrivet i 
kyrkoordningen från 1571 (Lundgren & Säljö 2017, 55 f.), och genom kyrko-
lagen från 1686 inrättades så husförhören (Larsson 2014, 22). Det ledde till en i 
ett internationellt perspektiv hög läskunnighet hos den svenska befolkningen. 
Den låg på över 70 procent runt 1750 och över 80 procent runt 1800 (Larsson 
2014, 118). Vid husförhören skedde kontroll av alla församlingsbors läskunnig-
het, bibelkunskaper och kunskaper i Martin Luthers Lilla Katekes. En färgstark 
beskrivning av ett sådant förhör återfinner vi i boken Än lever Emil i Lönneberga 
av Astrid Lindgren (1970, 122):

Husförhör, det vet du väl inget om, kan jag tro, men det var så på den tiden att 
folk måste kunna någotsånär vad som stod i bibliska historien och katekesen och 
därför skulle prästen då och då hålla förhör och ta reda på hur mycket de kunde 
och visste, inte bara barnen minsann, som man brukar plåga med förhör, utan alla 
i socknen, både stora och små.

Det var prästen som kontrollerade, men föräldrarna som hade till uppgift att se 
till att deras barn lärde sig läsandets konst. Enligt en förordning från 1723 kunde 
föräldrar bötfällas om de underlät detta. Om de ändå inte klarade detta, var det 
församlingens ansvar att se till att så skedde. Detta ledde bl.a. till att det under 
1700-talet grundades fattigskolor i städerna och sockenskolor på landsbygden. 
Men som Esbjörn Larsson (2014, 23) påpekar var inrättandet av sådana skolor 
högst sporadiskt och det rådde stor variation på både regional och lokal nivå. 
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Parallellt med framväxten av dessa skolor pågick under tidigt 1800-tal också en 
ingående debatt om statens ansvar i frågan om samtliga samhällsgruppers utbild-
ning. Detta ledde så småningom till 1842 års folkskolestadga. I den ställdes krav 
på att varje socken inom fem år skulle ha minst en, helst fast, skola. Men det var 
först runt sekelskiftet 1900 som sådan utbildning nådde ut till flertalet av landets 
barn (Larsson 2014, 23–26). 

Modersmålsundervisningen i folkskolan bestod framför allt av mekanisk innan-
tilläsning samt rättskrivning och välskrivning (Thavenius 1999a, 13). Texterna 
barnen läste var som vid husförhören av religiöst slag, hämtade ur psalmboken och 
katekesen. Thavenius (1999b, s. 25) beskriver denna läsundervisning på  följande 
sätt: 

Läsundervisningen var fostrande genom sitt innehåll men också genom sina 
metoder. ”Lära att läsa är för barnen detsamma som att lära arbeta” påpekade 
prosten Quiding för sina församlingsbor 1852 och fortsatte, sådan ”läsning bar-
net vänjes vid, sådant blir merendels för framtiden dess arbete; vårdslös läsning 
föder af sig vårdslöst arbete”. Läsningen bedrevs med en metod som skulle lära 
barnen ordning, noggrannhet, uthållighet och lydnad. En mekanisk färdighet 
och bokstavstrogen kunskap lärdes in genom noggrann innötning och ständiga 
repetitioner.

Under senare delen av 1800-talet tog staten genom de stadgar och normal planer 
som antogs (1878, 1889 och 1900) ett allt större ansvar för folkskolan. Ett  exempel 
på detta är utgivningen av Läsebok för folkskolan som kom 1868 och som inne-
höll sedelärande texter, naturskildringar, berättelser och historiska texter om 
fädernes landet (Thavenius 1999b, 28 f.). Folkskolan delades under denna tid 
också upp i en tvåårig småskola och en fyraårig folkskola. Den senare benämndes 
ofta den ”egentliga folkskolan” för att skilja ut den från begreppet folkskola som 
avsåg alla sex skolåren. 

Enligt 1900 års normalplan omfattar modersmålsundervisningen i småskolan 
läsinlärning och lite skrivande. Och i den ”egentliga folkskolan” ska eleverna öva 
sig i att skriva små berättelser och redogörelser. De ska vidare lära sig den gram-
matik de behöver för andra delar av ämnet, t.ex. när de skriver (Thavenius 1999b, 
29). Nya läseböcker publicerades också. I böckerna Sörgården (1912) och I Önnemo 
(1912) skrivna av Anna Maria Roos introducerades barnen i små skolan i läsandets 
och skrivandets konst. Nu övergavs de tidigare bibliskt baserade och sedelärande 
läseböckerna och barnen fick möta det vardagliga livet hos en bondefamilj på 
 Sörgården och hos deras grannar i byn Önnemo. I dessa böcker ges även utrymme 
för sagor, äventyr och till och med poesi. Läsundervisningen i småskolan domi-
nerades av dessa böcker ända in på 1930-talet. I den ”egentliga folkskolan” mötte 
eleverna läseböcker skrivna av erkända författare på uppdrag av Folkskollärarnas 
organisation. Det var Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 
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(1906/07), Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar (1908) och Sven 
Hedins Från pol till pol (1912) (Dahl 1999, 37). Boken om Nils Holgersson blev en 
läseboksklassiker som användes långt in på 1960-talet.

Detta – för den tiden – nytänkande inom den tidiga modersmålsundervis-
ningen låg i linje med olika former av reformströmningar under tidigt 1900-tal 
som krav på en samhällsutveckling i demokratisk anda, däribland allmän rösträtt 
för kvinnor och män. Inte minst bidrog Ellen Key genom sin bok Barnets århund-
rande (1900) till debatten om och tilltron till barnets kraft och förmåga. Hon 
ger i denna bok också uttryck för en tydlig misstro mot den auktoritära skolan. 
I anvisningarna för innehållet i modersmålsundervisningen i 1919 års undervis-
ningsplan (U 19) för folkskolan kan man, som Karin Dahl (1999, 35 f.) uttrycker 
det, se skymten av dylika reformsträvanden:

– Innehållet i övningarna bör så långt lämpligen ske kan, väljas från det sak-
innehåll, som meddelas vid undervisningen i andra ämnen, varigenom denna 
erhåller ett värdefullt stöd och en ensidig formell uppläggning av undervisningen 
i modersmålet förekommes.
– Talövningarnas huvudändamål, att uppöva barnens förmåga att finna ord för 
vad de vilja säga, bör oavlåtligen uppmärksammas vid övningarna och på lämp-
ligt sätt tillgodoses.
– Då i allmänhet talövningarnas ändamål lättare vinnes, ju mera intresserade 
lärjungarna äro för det ämne, som behandlas, bör övningens innehåll för dem 
framstå som det väsentliga och språkets vård närmast som ett medel att rätt fatta 
innehållet.
– Texternas innehåll bör vara hämtat från sådant, som på grund av erfarenhet eller 
undervisning tillhör barnens föreställningskrets eller som låter sig osökt  anknytas 
till densamma.
– De höga fordringar, som måste ställas på lästexterna, leda till att sådana texter 
böra väljas, som äro författade av personer med skapande förmåga och förtrolig 
kännedom om barnanaturen.

Dessa reformsträvanden når enligt Dahl (1999, 39 ff.) sin höjdpunkt inom moders-
målsämnet under 1930-talet genom en försöksverksamhet med aktivitetspedago-
gik. I den ingick studiebesök, undersökningar, praktiskt arbete och bokstudier 
som ledde vidare till modellbyggen, målning, läsande och skrivande samt redo-
görelser för kamrater och lärare. Under 1940-talet avstannade emellertid de flesta 
av dessa försöksverksamheter, då krav restes på att eleverna i folk skolan skulle 
förberedas för att ha möjlighet att gå vidare till realskolan, och då måste träning 
av färdigheterna sättas i centrum för undervisningen. Denna utveckling blev än 
mer tydlig i och med grundskolans införande. Dahl (1999, 41) beskriver utveck-
lingen på följande sätt:
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Så levde ett kunskapsinriktat modersmålsämne vidare, öppet för en bred samver-
kan med andra ämnen, tills ett snävt effektivitetstänkande fick vind i seglen vid 
övergången från folkskola/enhetsskola till grundskola.

Hon konstaterar vidare (Dahl, 1999, 43):

År 1919 är barnet i fokus och innehållet blir väsentligt. År 1962 står experten i 
fokus och därmed får innehållet stå tillbaka för metoden, helt i anslutningen till 
den lästekniskt motiverade studiegången i Nu ska vi läsa (Borrman, Salminen, 
Wigforss 1948–1949).

I de olika läroplanerna för grundskolan (1962, 1969, 1980, 1994, 2011) talas inled-
nings vis och i allmänna anvisningar om elevernas kunskaps- och personlighets-
utveckling och möte med det dagliga livets krav och liknande. När man läser 
vidare i kursplanerna för ämnet svenska, som i och med grundskolans införande 
nu för första gången benämns så, återkommer dessa typer av formuleringar även 
här i inledningarna. Ett exempel på detta är hämtat från kursplanen i svenska i 
Lgr 62 (1962, 125):

Undervisningen i svenska skall öva de färdigheterna att lyssna, se och tala, läsa 
och skriva. Målet är därvid, att varje elev skall utveckla sin förmåga att förstå och 
ta ställning till vad han hör, ser och läser samt att uttrycka sig enkelt, klart och 
korrekt i tal och skrift. Undervisningen bör tillgodose det dagliga livets krav, 
medverka till en vidgad allmän orientering och skapa ökade förutsättningar för 
personlig utveckling och för gemenskap och samarbete. Den bör lägga grunden 
till en god studieteknik.

Liknande formuleringar återkommer i inledningarna till kommande kursplaner 
men med tillägg av litteraturen som en källa till kunskap och glädje samt skapande 
arbete genom ord, bild, rörelse och musik i Lgr80 och film och teater i Lpo94. I 
Lgr 11 (2018, 257) får litteraturen och dessa andra uttrycksformer emellertid träda 
tillbaka för språket som nu är huvudfokus i inledningen:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för 
att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, genera-
tioner och språk möts.

Dessa inledande ord i kursplanerna för ämnet svenska står dock i skarp kontrast 
mot det som därefter anges i de konkreta målen för ämnet och – i och med Lgr 
11 – i kunskapskraven. Dessa domineras av olika former av mer eller mindre 
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isolerad färdighetsträning. Exempel på detta kan hämtas från den senaste revi-
derade versionen av Lgr11 från 2018 där kunskapskraven rör färdigheterna att 
kunna läsa texter med flyt genom att använda lässtrategier, att sammanfatta och 
kommentera innehållet i texter, att skriva texter med tydligt innehåll och fung-
erande struktur, att använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. 
Dahl (1999, 44) påpekar i sin studie av normalplaner, läroplaner och kurs planer 
fram till och med Lpo94 att innehållsfrågor nu får stå tillbaka för form och 
färdig hets träning. Det är en utveckling som fortsätter i och med Lgr11 (Liberg, 
Folkeryd & af Geijer stam 2012).

Dessa konkreta färdighetsinriktade mål och kunskapskrav är också synliga i 
undervisningen. Exempel på det kan ses i resultaten från inspektionen av läs- och 
skrivprocessen som ett led i undervisningen från 1998 (Nationella kvalitetsgransk-
ningar 1998, 1999). Här beskrivs allt från klassrum där isolerade färdigheter utgör 
det primära innehållet i undervisningen, till klassrum där färdigheterna sätts in 
i ett större sammanhang av exempelvis aktuella ämnesområden och teman och 
där det visas på hur olika färdigheter kan användas i dessa olika sammanhang. 
Men, som inspektörerna konstaterar, undervisning med isolerad färdighets-
träning dominerar i den svenska skolan. Senare exempel på liknande tendenser 
finns beskrivna i Jenny Folkeryds och Åsa af Geijerstams (2013) studie av hur 
ämnet svenska behandlas på hemsidan Lektion.se och i Christina Olin-Schellers 
och Ann-Christin Randahls (2018) undersökning av lärares samtal om svensk-
ämnet i tre olika Facebook-grupper. 

Att göra sin stämma hörd i tidiga skolår inom svenskämnet

Styrdokument och skolundervisning i tidiga skolår, från 1800-talet och framåt 
med vissa undantag, ställde och ställer inte mycket högre krav på eleverna än 
en ren reproducerande läs- och skrivförmåga. Att göra sin stämma hörd i tidiga 
skolår inom svenskämnet har med andra ord dominerats och domineras fortsatt 
av att visa upp att man klarar vissa mycket grundläggande färdigheter som att läsa 
av korrekt och uppöva ett flyt i läsandet, att stava och skriva grammatiskt korrekta 
meningar och att tala obehindrat inför andra. Etablerade traditioner av detta slag 
i skola och bland lärare är ofta mycket starka krafter (Harris & Hopkins 1999). 

Att på så sätt bara få lära sig ett antal isolerade färdigheter oberoende av sam-
manhang och en sociokulturell inramning leder enligt Brian Street (2001) till att 
man kan få svårt att orientera sig i och delta i olika förändringsprocesser. I den för-
änderliga värld som vi lever i kan de isolerade färdigheterna också snabbt föråldras 
och bli mer eller mindre inaktuella. Street menar vidare att det är skillnad mellan 
en elit och en icke-elit med avseende på detta. Eliten deltar mycket aktivt i de här 
förändringsprocesserna och bidrar till nya verksamheter och livssammanhang. 
Icke-eliten kommer däremot till korta eftersom den inte har samma kännedom 
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om hur sådana sammanhang skapas och förändras. En konsekvens av ett sådant 
resonemang för undervisningen är att alla elever bör få lära sig hur sådana sam-
manhang skapas och förändras. De ska ges möjlighet att upptäcka vilka färdigheter 
som är nödvändiga för att delta och vara medskapare inom olika ämnesområden 
och utforska hur de här färdigheterna kan utvecklas och förändras. 

När det gäller de tidiga skolåren möts ofta ett sådant synsätt i den allmänna 
debatten och även hos en del forskare av att först måste eleven lära sig att läsa och 
skriva, dvs. lära sig färdigheter som att läsa med flyt och skriva korrekt. Sedan kan 
eleven läsa och skriva för att lära sig om olika saker. Detta kan dock bemötas med 
den forskning som visar att barn redan i förskoleålder mycket väl förmår att skriva 
och läsa för att ingå i olika sociala sammanhang och lära sig om en mängd olika 
ämnen och då även lära sig hur man gör när man skriver och läser. De lär sig om 
livet och den värld de lever i, samtidigt som de lär sig de färdigheter de behöver 
för detta (Liberg 2012). Det behöver alltså inte finnas ett ”först” och ett ”sedan”, 
utan det kan ske samtidigt. Exempel på sådan samtidighet i undervisningen utgör 
de undantag som nämndes ovan. Det rör aktivitetspedagogiken som Dahl talar 
om. Den har fortsatt att leva vidare bland en del lärare i form av det man i dag talar 
om som bl.a. tematisk undervisning och storyline-baserad undervisning. Sådan 
undervisning är som aktivitetspedagogiken ofta också ämnesövergripande. Det 
är med andra ord lärare som tar det som sägs i inledningarna till våra läroplaner 
på allvar och inte bara fokuserar på de konkreta målen eller kunskapskraven, utan 
här ser möjlighet till samtidighet. Det är lärare som i likhet med sina kollegor på 
den i södra Sverige kända friskolan Backaskolan säger (http://www.backaskolan.
se/om-backaskolan.html [nedladdad 2019-01-15]):

Vår skola styrs, precis som alla andra skolor, av en skollag, läroplan, och kurs-
planer i de olika ämnena. Dessa ligger till grund för vår verksamhet, men det 
finns också utrymme för skolor att göra olika tolkningar av dokumenten. 
Tolkningarna får konsekvenser för hur verksamheten utformas, och genom dessa 
tolkningar samt inspiration från teoretiker och olika praktiker blir vi just till vad 
vi är – Backa skolan! 

 
Det är lärare som bedriver en undervisning där olika, gamla som nya, perspektiv 
på de ämnen som behandlas får mötas. Det är en undervisning som ger möjlig-
het till utfärder där eleverna får möta det annorlunda och den andre, det främ-
mande, det förunderliga och det fantastiska för att bli hemma i det, och sedan få 
återvända till sig själv. I dessa sammanhang kan undervisningen i svenska lägga 
grunden för en svenskämneskultur där ”kunskap skapas i, genom och om texter 
och språk” och som bidrar till ”varje elevs identitetsskapande, till att bli någon 
som törs, önskar och vill göra sin stämma hörd i både den privata och den offent-
liga sfären. De finner sin egen stämma, de yttrar sig, de blir hörda och får svar.” 
(Liberg & Smidt 2019, 201 f.).
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Noter
1. Exempel hämtade från studier av barn, där språket som används är annat än 

svenska, är översatta av författaren.
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