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Sammanfattning

I denna studie analyseras vilken ämnessyn som kommer till uttryck i kursplaner i svenska 

utgivna mellan år 1962 och 2011. Detta görs genom två separata delstudier. Den ena delstudien 

kategoriserar kursplanernas formuleringar utifrån utbildningsfiolosofierna essentialism, 

perennialism, progressivism och rekonstruktivism. Den andra delstudien utgår istället från 

svenskämnesuppfattningarna svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne samt svenska som personlig utveckling.

Analysen visar hur synen på svenskämnet förändrats över tid då utvecklingen inom 

utbildningsfilosofier gått  från en essentialistisk syn i Lgr 62 och Lgr 69, via en rekonstruktivistisk 

ämnessyn i Lgr 80, genom en mer inkonsekvent syn på svenskämnet i Lpo 94 och slutligen åter till 

en progressivistisk syn på svenskämnet i Lgr 11. Analysen utifrån svenskämnesuppfattningar visar 

hur ämnessynen gått från att handla främst om ett färdighetsämne i Lgr 62 och Lgr 69, till att 

markant skifta till ett erfarenhetspedagogiskt ämne i Lgr 80, via en jämn blandning av 

ämnesuppfattningarna i Lpo 94 tillbaka till ett mer erfarenhetspedagogiskt  ämne i Lgr 11.

Ämnessynerna som kommer till uttryck i kursplanerna i svenska har alltså varierat kraftigt över 

tid. Det har inte varit  en jämn utveckling från en ämnessyn till en annan. Båda analysverktygen 

visar istället hur ämnessynerna har rört sig fram och tillbaka för att slutligen landa i en syn på 

svenskämnet som något som ska ta tillvara på och utgå från elevernas  erfarenheter samtidigt som 

eleverna ska förberedas inför en framtid som aktiva samhällsmedborgare.

Nyckelord: Läroplansteori, Textanalys, Kursplaner, Svenska, Ämnessyn
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1. Inledning
I vår tid precis som i alla andra tider är språket i ständig förändring. Kunskap om och i svenska 

utvecklas hos det växande barnet genom hela dess liv. Forskning skapar och omformulerar vår syn 

på språket, på vad som är språk, vad som är text och på hur vi lär oss att använda det. Samtidigt går 

tekniken framåt på flera håll och bidrar till nya sätt att möta skrift- och talspråk samt att 

kommunicera med andra människor på svenska och på flera andra språk. Dessutom finns det många 

andra språk i vårt land, som många barn och elever får lära sig genom förmedling av språket i sin 

familj. Så varför läser vi då svenska i skolan? Vilken syn på svenskämnet uttrycks i samhället 

generellt och framför allt  -  i våra kursplaner? 

2. Bakgrund
Ämnet svenska har inte existerat i det svenska skolväsendet under en särskilt lång tid, däremot 

har undervisning i modersmålet en lång tradition bakom sig. I början av 1800-talet fick 

modersmålsundervisning och litteraturläsning på det egna språket plats på läroverkens schema, där 

det tidigare hade fokuserats på undervisning i latin (Thavenius, 1991a, s. 46). Vid den här tiden 

innebar undervisningen i svenska ren språkundervisning, med högläsning, rättskrivning och formell 

grammatikträning. Det var ont om läroböcker och lärarna saknade ofta utbildning i de ämnen de 

undervisade i. Detta gjorde att modersmålsundervisningens utformning varierade kraftig beroende 

på vilken lärare som höll i den (Thavenius, 1991b, s. 52f). 

När folkskolan började bredas ut allt mer under 1800-talets andra hälft infördes också en 

normalplan med metodanvisningar för undervisningen, vilken medförde att undervisningen i 

modersmål blev mer enhetlig över landet. Efter sekelskiftet fanns latin endast på en av gymnasiets 

linjer, vilket innebar att  svenskämnet blev det centrala bildningsämnet i skolväsendet. Vid den här 

tiden framställdes litteraturundervisningen som en självständig och ibland dominerande del av 

undervisningen i modersmålet, något som kom att vara gällande en lång tid framöver (Thavenius, 

1991a, s. 46f). 

Efter andra världskrigets slut infördes obligatorisk nioårig skolplikt, vilket gjorde att  alla barn i 

Sverige fick möjlighet till en utbildning. Hädanefter skulle även elever med olika kulturell och 

social bakgrund undervisas i sammanhållna klasser. Detta gjorde att behovet av gemensamma 

utgångspunkter för undervisningen ökade ytterligare, något som ledde till att  den första läroplanen 

för grundskolan infördes 1962 (Thavenius, 1991a, s. 48).
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Under det  senaste seklet  har uppfattningar om hur undervisningen ska gå till, liksom vad den ska 

förmedla, varierat kraftigt. Under 1900-talets början styrdes skoldagarna av rutiner och repetitioner 

med vilka eleverna skulle drillas och likriktas. Under 1930-talet växte en pedagogisk tanke fram 

som innebar att eleverna i större utsträckning skulle få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, 

genom att aktivt samlas runt sådant som väckt elevernas intresse. Denna aktivitetspedagogik hade 

dock inget större genomslag under 1940-talet då undervisningen delvis återgick till att bli mer 

formaliserad (Dahl, 1999, s.69f). I och med andra världskrigets slut betonades skolans uppdrag som 

förmedlare av demokratiska principer. Det började talas om att bidra till elevernas medvetenhet och 

omdömesförmåga. Dessutom förespråkades en samverkan mellan olika ämnen, och en syn på att 

språket utvecklas genom att använda det börjar få fäste. Denna förändring märktes dock främst 

inom orienteringsämnena, medan kursplanen för svenska fortfarande höll sig inom de traditionella 

ämnesgränserna. Det var först i och med reformer inom det pedagogiska fältet  på 1980-talet som 

den funktionella språksynen syntes även i kursplanen för svenskämnet (Dahl, 1999, s. 72f).

Undervisning har genom alla tider förändrats till karaktär och innehåll. Detta på grund av att de 

val som görs angående hur, med vad och varför undervisningen ska bedrivas aldrig är självklara 

eller naturliga (Englund, 1997, s. 130). Innehållet i och syftet med undervisningen bestäms av 

aktuell forskning, traditioner inom ämnets vetenskapliga disciplin samt politiska och ideologiska 

strömningar. Dessa aspekter påverkar vår syn på skolan som institution, på undervisningen och på 

kunskapen som ska förmedlas (Englund, 1997, s. 136). Inte bara i synen på skolan som helhet utan 

också i de specifika ämnena finns mer eller mindre medvetna attityder till varför vi bör ta till oss 

innehållet som presenteras och hur vi bör använda det (Roberts, 1998, pp. 10-11). 

Generellt sett handlar undervisning om att öka eller främja elevens individuella utveckling och 

kunskap (Svensson, 2009, s. 263). De förmågor, det lärostoff och de syften som förväntas uppnås 

och hänvisas till måste först etableras i samhället för att kunna följas och kallas kunskap  (Dysthe, 

1996, s. 46). Kursplanerna utgör ett av de mest konkreta och auktoritära material som vi möter i 

skolans värld. Detta gör att det är i den man möter det innehåll och syften i ämnet som nått statusen 

att accepteras som kunskap till undervisningen och en etablerad ämnessyn (Linde, 2000, s. 105).

För att  fullt förstå vad en kursplan i svenska förmedlar för syn på svenskämnet är det nödvändigt 

att  studera den i förhållande till sina föregångare och efterträdare, så att den placeras i någon form 

av historiskt sammanhang. Genom att se hur kursplanerna förhåller sig till varandra klargörs bilden 

av hur utvecklingen sett ut  (Lundgren, 1983, s. 24). Därför bör man inte bara se till vilken syn på 

svenskämnet som är gällande just nu, utan också till vilka syften med ämnet som uttryckts under de 
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senaste åren då vi haft en gemensam grundskola i Sverige. De läroplaner som givits ut under denna 

period är Läroplan för grundskolan, utgiven 1962; Läroplan för grundskolan 1969; Läroplan för 

grundskolan 1980; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

från 1994; samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011; hädanefter 

refererade till och benämnda som Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11, även då kursplanerna 

avses. 

För att studera vilken ämnessyn som präglar och därmed också uttrycks genom en kursplan finns 

det flera olika verktyg som hjälper till att svara på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Ett av 

dessa är utbildningsfilosofier som brukar kategoriseras som perennialism, essentialism, 

progressivism samt rekonstruktivism. 

Flera forskare som berört svenskämnet i sina studier har i samband med det tagit upp 

svenskämnesuppfattningar. Det innebär flera olika sätt att se på svenskämnet. Dessa 

ämnesuppfattningar är fyra till antalet och handlar om svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne samt svenska som 

personlig utveckling. Dessa svenskämnesuppfattningar kan anses komplettera varandra för att skapa 

en varierad ämnessyn, men många forskare påstår motsatsen där de olika ämnesuppfattningarna 

istället konkurrerar om att ensamt få prägla vår syn på ämnet. Både utbildningsfilosofier och 

svenskämnesuppfattningar används i denna studie för att studera ämnessynen i kursplaner från de 

senaste femtio åren. Hur de används finns att läsa i avsnittet Teoretiska utgångspunkter. 

Synen på vad svenskämnet ska vara till för eller förmedla har alltså varierat kraftigt över tid. 

Olika åsikter om vad svenskämnet ska bidra med eller syfta till har gjort att undervisningens 

utformning sett  ut på många olika sätt. Så hur har detta synts i våra kursplaner? Denna studie syftar 

till att klargöra vilken ämnessyn som kommer till uttryck av formuleringarna i vardera kursplan för 

svenska i årskurs 1-3 mellan år 1962 och 2011. Studien har som ambition att  klargöra hur 

kursplanerna förhåller sig till varandra utifrån de ämnessyner som kommer till uttryck i dem. 

2.1. Disposition

Denna studie genomfördes genom två skilda undersökningar utifrån samma material och metod 

men med skilda analyserande begrepp. Elin Nilsson genomförde en delstudie med 

utbildningsfilosofiska perspektiv som verktyg medan Emelie Sidenvall utgick från 

svenskämnesuppfattningar i sin delstudie. Inledningsvis finns en översikt av den utbredda tidigare 

forskning som finns om svenskämnet, vilket är något vi skrivit gemensamt som en bas för vårt eget 
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arbete. Därefter inleds ett  avsnitt med teoretiska utgångspunkter där vi dels gemensamt presenterat 

den teoretiska ram som finns kring vårt arbete, men där vi också enskilt presenterat begreppen vi 

använde som analytiska verktyg i våra separata delstudier. Metoden är skriven gemensamt medan 

Resultat och Analys är skrivna separat. Avslutningsvis skrev vi avsnitten Diskussion och 

Konklusion gemensamt utifrån våra respektive analyser. Diskussionsavsnittet  fungerar som en 

fördjupning av avsnittet Resultat och Analys, då vi i detta avsnitt kopplar tidigare forskning till de 

tolkningar och analyser vi gör av läroplanerna. 

3. Litteraturöversikt

3. 1. Tidigare forskning

Under avsnittet  Bakgrund behandlades svenskämnet  eller den tidigare kallade 

modersmålsundervisningens övergripande historia. Det konstaterades att  svenskämnet alltid haft en 

stark position, även om innehållet har varit splittrat. Forskning om och inom svenskämnet har även 

den varit delad, eftersom en tradition studerat svenskämnet med utgångspunkten att olika 

ämnesuppfattningar kompletterar varandra medan en annan menar att de är konkurrerande. I 

följande avsnitt kommer svenskämnesuppfattningarna behandlas ytterligare, genom att tidigare 

forskning som bidragit till dessa begrepp presenteras. Inledningsvis presenteras forskning som i 

olika avseenden behandlar vilken roll undervisningen kan ha, vad gäller ämnessyn och dess del i 

samhället. 

3.1.1. Undervisningens roll

Andersson (1986) analyserar läroplanstexter, riksdagsmotioner, lärarhandledningar, läseböcker 

och olika former av officiella skrivelser som utkommit och använts i Sverige mellan år 1842-1982 

(Andersson, 1986, s. 23f). Hennes undersökning syftar till att öka förståelsen för vilken funktion 

och position svenskämnet för grundskolans yngre åldrar tilldelats under dessa år (Andersson, 1986, 

s. 12). Genom studien och hennes analys placeras detta fenomen i ett  historiskt sammanhang då hon 

jämför resultatet med allmänna pedagogiska strömningar som pågått under åren (Andersson, 1986, 

s. 22). I studien konstateras det  att Lgr 62 förespråkar en syn på svenskämnet som en träning för 

tillämpad språkfärdighet som kunde ge stöd åt andra ämnen (Andersson, 1986, s. 177). En av 

anledningarna som författaren föreslår som grund till denna ämnessyn är att språket som sådant fick 
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en annan slags ställning då en stor del av Sveriges export avtog och produktionen blev förlagd 

utomlands. Detta förändrade synen på svensk kultur som fick ökade influenser från omvärlden och 

det svenska språket  blev ett bland många (Andersson, 1986, s. 165). Dessutom markeras en 

förstärkning i Lgr 62 från tidigare pedagogiskt styrande dokument av de demokratiska principerna 

om jämlikhet, solidaritet och medansvar för samhället vilket också kvarstår och förstärks i Lgr 80, 

som är den senaste i raden av läroplaner som författaren undersöker (Andersson, 1986, s. 197). 

Däremot skiljer sig dessa läroplaner ifrån varandra genom att Lgr 80 i större utsträckning 

framställer språkande, läs- och skrivundervisning som någonting som ska gynna kommunikation 

snarare än att formalisera elevernas språkfärdighet (Andersson, 1986, s. 177). 

Englund (1986) undersöker i sin avhandling hur relationen mellan samhälle och skolväsende sett 

ut och förändrats över tid, med fokus på medborgarfostran. Som en del i studien analyseras svenska 

läroplaner från 1962 fram till 1980. Englund skriver att den essentialistiska synen på utbildning 

dominerade och genomsyrade det svenska skolväsendet fram till 1960-talet, då en mer 

elevcentrerad progressivistisk syn ökade i popularitet. Detta kommer till uttryck i Lgr 62 och Lgr 

69, vilka förespråkar ämnesintegrering, samarbete och att lära i meningsfulla sammanhang 

(Englund, 1986, p. 268). I Lgr 80 kan sedan ett rekonstruktivistikt synsätt anas, dock ligger detta 

fokus främst inom kursplanerna för svenska och bild. Skolan ska inte längre vara neutral utan 

istället ta ansvar i att förmedla demokratiska värden, något som inte alls förekommer i tidigare 

kursplaner (Englund, 1986, p. 277).

Englund (1994) tar sedan i en artikel till viss del över där han slutar i sin avhandling. Detta då 

han analyserar den utbildningspolitiska debatten och skiftningarna från början av 1980-talet fram 

till 1994. Han menar att genom införandet av Lpo 94 markeras ett brytning med den tidigare 

utvecklingen mot en utbildning för en aktivt medborgare, för att istället återigen närma sig en 

traditionell kunskapssyn (Englund, 1994, s. 41). Han menar att detta tills stor del beror på det 

regeringsskifte som skedde 1991, och att  Lpo 94 därmed är skapad i en tid av  flera politiskt 

stridande viljor (Englund, 1994, s. 44). Där har de mer traditionella utbildningsfilosofierna 

essentialism och perennialism kämpat om utrymmet med de mer rekonstruktivistiskt inriktade 

tankar som uttrycks i Lgr 80. Han menar också att kommunaliseringen av skolan, vilken var menat 

att  öka valfriheten, istället banade väg för en mer konservativ skolpolitik. Även detta på grund av 

regeringsskiftet som gjorde att förändringar som initierats från ett politiskt håll sedan genomfördes 

av ett annat (Englund, 1994, s. 42ff). 
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Även Martinsson (2010) studerar hur debatten om skolans utformning har sett ut. Han gör det 

dock utifrån hur svenskämnets identitet under de senaste 50 åren formulerats av 

svensklärarföreningen, vilken han hävdar har en drivande del i formuleringen och definierandet av 

svenskämnet (Martinsson, 2010, s. 97). På detta sätt tar författaren upp teman om svenskämnets 

identitet då han med textanalys har undersökt huvuddragen i argumentation och definition om 

svenskämnet inom ledare, debatter och andra centrala skrivelser i svensklärarföreningens 

medlemstidning Svenskläraren (Adelmann, 2010, s. 11). Genom sina studier visar Martinsson på 

hur svenskämnet breder ut sig i debatten mellan traditionellt innehåll i relation till nya moment och 

färdigheter som tränas samt inom relationen mellan gymnasium och grundskola (Martinsson, 2010, 

s. 104). Hans resultat  visar på att en färdighetstränande undervisning inom funktionella och nya 

områden är vad som fått mest stöd i grundskolan inom dess lägre åldrar, medan ämnet rör sig 

alltmer mot ett bildningsämne med fler lärotimmar och ett  alltmer traditionellt innehåll ju äldre 

eleverna blir (Martinsson, 2010, s. 104). 

Persson (2007) behandlar Lpo 94 i sin textanalytiska studie utifrån två olika material, där han å 

ena sidan studerar styrdokument i form av läro- och kursplaner och å andra sidan läromedel för att 

undersöka hur litteraturundervisningen och kulturbegreppet framställs i dessa (Persson, 2007, s. 13, 

17f). Studien som syftar till att utröna litteraturens roll i undervisningen genomförs med ett 

kulturanalytiskt perspektiv. Detta definierar författaren som ett antagande om eller en strävan mot 

att  inte se forskningsobjekten som självklara eller naturligt  skapade (Persson, 2007, s. 21). Persson 

visar på att de vid tiden för studien gällande styrdokumenten Lpo 94 tydligt präglas av 

kulturbegreppet och varianter av detta (Persson, 2007, s. 17). Varianterna av ämnet är något som 

Persson anser kompletterar varandra och som tillsammans skapar identiteten i ämnet (Persson, 

2007, s. 121). Persson konstaterar även att ämnessynen endast uttrycks i kursplanerna och inte ges 

något utrymme i läroplansdelen. 

Sammanfattningsvis konstaterar Andersson (1986) att svenskämnet enligt Lgr 62 är till för att 

träna språkfärdighet och författaren kopplar detta till en förändrad syn på språket i allmänhet. I 

läroplanen uttrycks dessutom vissa demokratiska värden som utvecklas i Lgr 80. Englund (1994) 

menar att Lpo 94 skiljer sig från Lgr 80 på grund av de motstridigheter inom politiken som 

utspelades vid initieringen och genomförandet av denna läroplan. Martinsson (2010) menar i sin 

studie att grundskolan och de tidigare åren står för en mer funktionell färdighetsträning  i jämförelse 

med äldre elever, vars undervisning präglas mer av bildning. Avslutningsvis uttrycker Persson 
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(2007) i sin studie att olika varianter eller kategorier av undervisning tillsammans skapar ämnets 

identitet. 

3.1.2. Svenskämnesuppfattningar

Det finns en stor mängd forskning som analyserat styrdokument för att ta reda på mer om vilka 

uppfattningar eller vilken syn på hur undervisning ska gå till i olika ämnen. Svensk forskning om 

svenskämnet har till stor del inspirerats och föregåtts av brittisk forskning. Ball, Kenny & Gardiner 

(1990) analyserar hur den allmänna debatten och styrdokument har speglat engelska som skolämne 

från 1800-talets senare del fram till slutet av 1980-talet (Ball m.fl., 1990, pp. 47-48). I sin analys 

utgår de ifrån Balls (1987) diskussioner om vilka utgångspunkter som styr skolans och ämnenas 

riktning (Ball, 1987, pp 28-31). Ball m.fl. (1990) definierar i sin analys de olika versioner av 

skolämnet engelska som framkommit av deras studie i ett schema bestående av två skalor som de 

hämtat från tidigare forskning inom andra ämnen (Ball, m.fl. 1990, p  75). Fälten som identifierats 

benämns English as skills, English as the great literary tradition, progressive English samt English 

as critical literacy och de olika versionerna av engelskämnet förhåller sig till varandra utifrån 

skalorna Authority-Authenticity  samt Self-Not self (Ball, m.fl. 1990, p. 76). Begreppen och schemat 

var kända sedan tidigare, men blir genom författarnas analys sammanförda med syfte att förtydliga 

och klargöra versionernas förhållande till varandra och deras motiv med engelska som skolämne 

(Ball, m.fl. 1990, p. 77). 

Även i Sverige pågick diskussioner och forskning under samma period. L-G Malmgren (1988) 

står som förebild för flera andra svenska studier, då hans textanalytiskt inriktade studier av 

läromedel, undervisning och läroplaner kategoriserat  uppfattning av svenskämnet (L-G Malmgren, 

1988, s. 11ff, s. 21ff). Han menar att svenskundervisningen och hur den tar sig uttryck i 

styrdokumenten visar på helt olika ämnen eftersom syftena med undervisningen kan vara så skilda 

(L-G Malmgren, 1988, s. 94). Balls m.fl. och L-G Malmgrens studier liknar varandra i stora drag 

och det beror på att L-G Malmgren har använt brittisk forskning som förlaga då han arbetade fram 

begreppen för svenskämnet (Hellberg, 2008, s. 8). L-G Malmgren har inte gjort  en direkt 

översättning av de engelska modellerna utan snarare gått via tidigare svensk forskning in området 

(Bergöö, 2005, s . 53-54; L-G Malmgren , 1988) . L-G Malmgren f inner a t t 

svenskämnesuppfattningarna kan delas i tre huvudkategorier som han kallar svenska som 

färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne (L-G Malmgren, 1988, s. 93). Det förstnämnda, färdighetsämnet, 
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uppträder i Lgr 62 och Lgr 69, medan svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne uppträder i Lgr 80 

(L-G Malmgren, 1988, s. 96, 106). I andra upplagan av sin bok diskuterar Malmgren också Lpo 94 

noggrant men finner att ingen huvudsaklig ämnesuppfattning kan fastställas då den innehåller en 

alltför stor jämvikt av de tre samtidigt som innehållet  är komprimerat och svårtolkat (L-G 

Malmgren, 1996, s. 103f). I sin studie exkluderar L-G Malmgren progressive English från Balls 

m.fl. (1990) begrepp i sin genomgång av olika svenskämnesuppfattningar. På grund av detta saknas 

en översättning av begreppet och därigenom en tydligt definierad applicering på svenskämnet. 

Något argument eller motiv från L-G Malmgrens för att utesluta den fjärde ämnesuppfattningen 

från Ball, m.fl. (1990) är inte tydligt, trots hänvisningar som tyder på ett  medvetet ställningstagande 

från L-G Malmgrens sida (Bergöö, 2005, s. 53; Hellberg, 2008, s. 9).  

Hellberg (2008) studerar kursplaner från år 1962 till år 2000 med utgångspunkt i att undersöka 

hur de didaktiska val som uttrycks där är motiverade (Hellberg, 2008, s. 12). Den kvanititativa 

textanalys han använder är framtagen från tidigare forskning. I sin analys kategoriserar Hellberg 

kursplaner utifrån vilken svenskämnesuppfattning som framkommer av hur de didaktiska valen 

inom svenskämnet motiveras (Hellberg, 2008, s. 12-15, 32-33). Han konstaterar att Lgr 62 i 

huvudsak fokuserar på färdighetsträning genom en given progression, även om texten i vissa avsnitt 

tar avstånd från ett  ensidigt formellt upplägg av undervisningen (Hellberg, 2008, s. 16). Författaren 

menar att formuleringarna i Lgr 69 strider om utrymmet för att uttrycka dels ett färdighetsämne och 

dels en mer erfarenhetspedagogiskt baserad undervisning. Hellberg (2008) skriver att eftersom de 

äldre kursplanerna från 1962 och 1969 har större utrymme textsmässigt bidrar det till att dessa 

kursplaner kan ha strukturerade dialoger mellan kursplanen och den motstridiga rösten. Detta gör 

att  dessa kursplaner erkänner de konflikter som finns i texten mellan olika ämnesuppfattningar 

(Hellberg, 2008, s. 33). Däremot menar Hellberg att  det finns exkluderade ämnesuppfattningar som 

texten ibland till och med markerar ett  avstånd till. Ett sådant exempel är det litteraturhistoriska 

bildningsämnet i Lgr 69, som blir helt  avvisat (Hellberg, 2008, s. 21). Motsatsen finner han i de 

nyare kursplanerna från 1994 och 2000 där det komprimerade utrymmet inte tillåter en dialog i 

samma utsträckning och konflikterna mellan ämnesuppfattningarna blir därmed mer vaga (Hellberg, 

2008, s. 33). Med detta menar Hellberg alltså att  texterna kan framstå som mer kompromissande 

och harmoniska vad gäller svenskämnesuppfattningarna, än vad de verkligen är.  Hellberg (2008) 

inkluderar den engelske forskaren Balls (1987) begrepp English as Personal Growth, ett begrepp 

som författaren översätter till svenska som personlig växt (Hellberg, 2008, s. 8, 32). I Hellbergs 

(2008) analys av Lgr 80 konstaterar han att den uttrycker en syn på svenska som 
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erfarenhetspedagogiskt ämne och ämne för personlig växt. Detta tar sig uttryck genom 

formuleringar om gemensamma erfarenheter som utgångspunkt för undervisningen, respektive 

formuleringar om personlig utveckling och elevernas självkänsla (Hellberg, 2008, s. 22). Angående 

Lpo 94 menar Hellberg (2008) att analysen försvåras av en otydlighet i texten (Hellberg, 2008, s. 

29). Han skriver också att  Lpo 94 har inslag av alla svenskämnesuppfattningar men att varje 

formulering är såpass vagt formulerad att den är svår att  definitivt placera inom en specifik 

svenskämnesuppfattning (Hellberg, 2008, s. 27).  

 Bergöö (2005) studerar en grupp lärarstudenter med syfte att undersöka deras syn på 

svenskämnet. Hon bearbetar deras arbeten med textanalys och studerar transkriptioner av intervjuer 

med dem (Bergöö, 2005, s. 30f). Hennes resultat är grundat på en bearbetning av L-G Malmgrens 

(1988) begrepp och skapar ett tydligt exempel på att ämnesuppfattningarna strider mot varandra. 

Bergöö visar på att hennes studenter upplevde att  deras syn på svenskämnet var något annat än den 

uppfattning de själva växt upp i eller som de ansåg vara rådande vid studiens genomförande. Hon 

menar att studenterna var inställda på att motverka dessa äldre eller tidigare ämnesuppfattningar till 

förmån för den syn på ämnet som de själva bar på. Det nya som de ansåg sig vara representanter för 

fick då en motpol i de mer traditionella uppfattningarna av svenskämnet (Bergöö, 2005, s. 

250-251). Som en del i Bergöös (2005) studie granskas även de olika sätt att  se på svenskämnet 

som finns representerade i Lpo 94 samt 2000 års reviderade kursplaner. Bergöö menar att 

kursplanen i svenska tillhörande Lpo 94 ger uttryck för en syn på svenska som ett färdighetsämne 

(Bergöö, 2005, s. 42). Detta eftersom det är inom svenskämnesundervisningen som 

huvudansvararet för elevernas språkutveckling ryms och att denna utveckling ska handla om att 

kunna uttrycka sig tydligt i tal och skrift  samt att kunna tillgodogöra sig litteratur (Bergöö, 2005, s. 

295). 

Ågren (1996) analyserar kursplanen för Lpo 94 och jämför dess formuleringar med de från Lgr 

80. I hennes textanalys poängterar hon att det  finns en tydlig brytning mellan dessa läroplaner då 

mycket av det som handlar om att förankra ämnet i elevens erfarenhetsvärld i Lgr 80 har fallit bort i 

Lpo 94. Hon menar ändå att  Lpo 94 liksom Lgr 80 ger uttryck för en syn på svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Ågren, 1996, s. 44). Dock noterar Ågren en tillbakagång åt de 

traditionella vetenskapernas håll i Lpo 94 jämfört med Lgr 80. Dessutom poängterar författaren att 

uppnåendemålen i Lpo 94 endast behandlar basfärdigheter medan strävansmålen istället förmedlar 

en syn på eleverna som aktiva och medvetna (Ågren, 1996, s. 45). Detta menar Ågren visas bland 

annat i uppdelandet av svenskämnet i Språk och Litteratur (Ågren, 1996, s. 38). Författaren skriver 
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även om det  utbildningspolitiska systemskiftets påverkan på kursplanens utformning och menar att 

det tydligaste uttrycket för detta är införandet av mål- och resultatstyrning i Lpo 94, jämfört med 

tidigare kursplaners regelstyrning (Ågren, 1996, s. 45).

G Malmgren (1999) genomför en textanalys av kursplaner för svenska i gymnasieskolan mellan 

åren 1965 och 1982, kombinerat med analyser av debatten i Svensklärarens tidskrift Svenskläraren 

under samma tidsperiod. Hon konstaterar att Läroplan för gymnasieskolan utgiven år 1965, Lgy 65, 

fokuserar på ren färdighetsträning inom muntlig och skiftlig framställning men förespråkar 

inlärning i funktionella sammanhang när det handlar om huvudmomentet  kallat Språkets liv och 

utveckling (G Malmgren, 1999, s. 92). Angående kursplanerna i Läroplan för gymnasieskolan 

utgiven år 1970, Lgy 70, skriver G Malmgren (1999) att de är uppdelade efter om eleverna läser 

svenska under ett, två eller tre år. Svenska som färdighetsämne dominerar för de elever som endast 

läser det ett år, medan vikt läggs vid litteraturläsning och kulturarvsförmedling för de som läser 

svenska i två eller tre år. I Lgy 70 finns motstridiga rörelser, vilka G Malmgren menar visar på en 

identitetskris för svenskämnet (G Malmgren, 1999, s. 95f). G Malmgren (1999) tar även upp 

Supplement 22, vilken utkom 1975 som ett supplement till Lgy 70. I den betonas bland annat 

kopplingen till grundskolan och att anpassa undervisningen efter de kunskaper som eleverna har 

med sig därifrån. Därtill förespråkas elevaktiva arbetsformer och avstånd tas från den tidigare 

katederundervisningen (G Malmgren, 1999, s. 102). Nästa kursplan kommer med Supplement 80, 

vilken utkom 1982. I den förespråkas ytterligare att anpassa undervisningen efter elevernas behov 

samt att förbereda eleverna för ett framtida studie- och yrkesliv. Där står även att språket bäst lärs in 

genom diskussioner och i meningsfulla sammanhang (G Malmgren, 1999, s. 111). G Malmgren 

visar alltså på hur ämnessynen förändrats i kursplanerna mellan utgivandet av läroplanerna för 

grundskolan då gymnasieskolans läroplaner och supplementen till dessa visar på vilken riktning  

utvecklingen av ämnessynen tagit. 

Sammanfattningsvis har den forskning som beskrivits ovan tolkat kursplanerna på så vis att Lgr 

62 generellt  visar på ett färdighetsämne, Lgr 69 ett färdighetsämne och ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne medan Lgr 80 visar på svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne med viss kombination 

av ett ämne för personlig växt. Lpo 94 är omtvistad och har enligt flera forskare ingen huvudsaklig 

ämnesuppfattning, medan andra tolkar kursplanen på så vis att ämnet framstår som ett 

färdighetsämne eller som ett erfarenhetspedagogiskt ämne med inriktning mot traditionella 

vetenskaper. 
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3.2. Teoretiska utgångspunkter

3.2.1. Ett läroplansteoretiskt perspektiv som ram

En kursplan utgör som styrdokument de krav som samhället ställer på undervisning och 

uppfostran (Lundgren, 1983, s. 231). Vår studie handlar om att visa och tydliggöra vilken ämnessyn 

som kommer till uttryck om svenskämnet i dess kursplaner, och hur denna ämnessyn förändrats 

över tid. Vår studie rör sig inom en läroplansteoretisk ram där vi utgår från vissa antaganden. En 

viktig utgångspunkt är att vi förutsätter att kursplanens innehåll, formuleringar och syften är 

föränderliga historiskt sett och att  de är aktivt valda (Englund, 1997, s. 132). Därmed blir det 

intressant att undersöka, kategorisera och beskriva verkligheten utifrån förutsättningen att  de flesta 

företeelser i vårt samhälle är sociala konstruktioner (Bryman, 2002, s. 31, 33). Genom språket 

skapar vi verkligheten omkring oss och det finns inte något objektivt sammanhang eller ordval, utan 

vid varje språklig framställning används en av flera möjliga versioner (Börjesson & Palmblad, 

2007). Kursplanen är fylld av meningar och formuleringar som består av olika synsätt vilka strider 

mot varandra. Därmed är det möjligt att dela upp texten i olika delar där de är åtskiljbara i sina 

motiv och betydelser vilket innebär att utgångspunkten är ett diskursteoretiskt perspektiv, som inte 

står som egen utgångspunkt för studien utan är en del i det vidare läroplansteoretiska begreppet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Ett  läroplansteoretiskt perspektiv svarar på frågor som 

handlar om vad vi kan och bör veta, men också hur och varför vi ska lära oss det. Det  svarar alltså 

på de didaktiska frågorna vad, hur och varför (Lundgren, 1983, s. 16). Utgångspunkten för studien 

är att  Sveriges kursplaner i läroplanerna under de senaste femtio åren uttrycker hur forskningsläge, 

värderingar och kunskapsideal såg ut just då. Detta påverkar hur kursplanerna är formulerade och 

betonade (Bryman, 2002, s. 31; Lundgren, 1983, s. 21). Men det är dock inte dessa bakomliggande 

faktorer som studien syftar till att undersöka. En stor del av tidigare forskning inom läroplansteori 

har riktats antingen mot vad som i läro- och kursplanerna anses vara värt att veta och ta till sig som 

kunskap eller mot vilka faktorer, förutom konstituerande föreskrifter som till exempel kursplanerna, 

som påverkar undervisningen (Linde, 2000, s 9f). Vår studie tillhör den första riktningen, då vi 

endast utgår från kursplanen som text och inte tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka 

undervisningen eller synen på svenskämnet. 
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3.2.2. Utbildningsfilosofier

De fyra utbildningsfilosofier som vi använder är essentialism, perennialism, progressivism och 

rekonstruktivism. Utifrån ett essentialistiskt perspektiv på lärande bör skolans verksamhet baseras 

på vetenskapligt prövad kunskap. Det är alltså det väsentliga och essentiella som ligger till grund 

för lärandet. Undervisningen ska bedrivas utifrån akademiskt definierade ämnen. Lärarens roll är 

som förmedlare av kunskap, och det är läraren som tar initiativ i undervisningssituationen. Eleverna 

tillägnar sig kunskap  genom hårt arbete och systematisk utbildning. Lärandet riktas mot avlägsna 

mål och inte mot närliggande intressen. Genom traditionella inlärningsmetoder snarare än 

projektarbete lär sig eleverna abstrakta begrepp (Englund, 1986, pp. 239-240). 

Ett perennialistiskt perspektiv utgår istället från människans ständigt återkommande frågor om 

vad som är rätt  eller fel, sant eller falskt. De klassiska verken av filosofer, författare och konstnärer 

anses innehålla människans grundläggande visdom. Utbildning ska därför vara detsamma i alla tider 

och behandla god konst  och litteratur vilken anses vara tidlös och en del av kulturarvet. Dessa 

klassiska arbeten anses ta upp människans eviga och universella frågor och därigenom representera 

människans insikter om naturen och människan själv. Förnuft och rationalitet är centralt och något 

som människan ständigt bör eftersträva att  utveckla. Utbildning ses som en förberedelse inför livet 

och ska förutom kulturarvet behandla bestående ämnen som exempelvis språk, matematik och 

historia. Lärarens uppgift är att  vara ett föredöme inom klassisk bildning och förnuft (Englund, 

1986, pp. 240-241).

Utifrån ett  progressivistiskt perspektiv på lärande ska skolans verksamhet baseras på elevernas 

behov och intressen. Eleven ska alltså vara aktiv och i fokus för skolans verksamhet. Genom 

undervisningen ska eleverna få direkta erfarenheter av naturen och samhället, snarare än 

erfarenheter i andra hand genom litteratur. Lärarens roll blir då att stimulera och vägleda eleverna. 

Barnet anses vara nyfiket och vetgirigt till sin natur, något som skolan måste ta tillvara i 

undervisningen. Genom att arbeta tillsammans erbjuds eleverna en samverkan med andra 

människor, något som är en del av det goda livet. Istället för att pränta in rena ämneskunskaper bör 

inlärning ske genom problemlösning, där man menar att  eleverna tillägnar sig sådan kunskap  som 

kan användas och därför är signifikant (Englund, 1986, p. 235). Undervisningen ska forma eleverna 

till en social varelse som är i harmoni med samhällets utveckling (Englund, 1986, p. 238). Man 

anser också att utbildning är livet själv, inte en förberedelse inför livet, och därmed behöver 

inlärningen knyta an till elevernas erfarenheter (Englund, 1986, p. 236). 
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Ett rekonstruktivistiskt perspektiv tar sin utgångspunkt  i kultur- och samhällskritik. Syftet är att 

därmed identifiera samtidens kulturella och sociala problem så att skolan kan bidra till en ständig 

förbättring av dessa. Skolans verksamhet ska bedrivas genom projekt- och temaarbeten där eleverna 

arbetar aktivt. Utbildning anses vara grunden för samhällsplanering och fokus ligger ständigt på 

framtiden. Utbildningen strävar efter att förändra människors medvetande och bygga för ett 

demokratiskt samhälle där värdighet och fred råder (Englund, 1986, p. 242). 

Hur de olika utbildningsfilosofierna förhåller sig till varandra visar Englund i följande karta:

Figur 3.1: Englunds karta över utbildningsfilosofier (Englund, 1997, s. 134)

Där finns perennialism och rekonstruktivism i varsin ände av en horisontell linje, vilken visar om 

skolan ska förmedla en tradition och förvalta ett  kulturarv eller fostra framtidens kristikt medvetna 

medborgare. Mitt emellan dessa finns essentialism och progressivism vilka båda förhåller sig 

underordnat till samhällsutvecklingen, men skiljs åt  i fråga om hur inlärningen ska gå till. Detta då 

essentialism förespråkar en förmedling av kunskaper från lärare till elev, medan progressivism 
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förespråkar en undervisning som utgår från elevernas erfarenheter och att lära tillsammans genom 

elevaktiva arbetssätt. De elevaktiva arbetssätten förespråkas även inom progressivism, men fokus 

ligger då på kritisk medvetenhet, samhällsengagemang och påverkan (Englund, 1997, s. 134f).

3.2.3. Svenskämnesuppfattningar

Förutom utbildningsfilosofier använder vi oss av fyra svenskämnesuppfattningar som analytiska 

verktyg i vår studie. Dessa ämnesuppfattningar är svenska som ett litteraturhistorisk  bildningsämne, 

svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne samt svenskämnet 

som personlig utveckling. Vi har valt  att i vår studie följa bland andra L-G Malmgrens (1988), Balls 

m.fl. (1990) och Bergöös (2005) linje i fråga om begreppen samverkar eller konkurrerar och utgår 

därför från det senare vilket innebär att de är separerade och behandlas var för sig. Detta eftersom vi 

utgår ifrån ett diskursteoretiskt perspektiv i vår undersökning, vilket bygger på att olika diskurser 

ständigt motarbetar varandra i strävan mot att låsa fast språket vid en viss betydelse och mening 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13; L-G Malmgren, 1988, s. 94). I vår studie finner vi dock 

till skillnad från L-G Malmgren (1988) det gynnsamt att använda begreppet progressive English 

eller också kallat English as personal growth, i denna studie översatt till svenskämnet som 

personlig utveckling (Hellberg, 2008, s. 8f). Begreppet underlättar i denna studie en detaljerad 

analys av motiven till svenskämnet i kursplanerna, varför vi väljer att inkludera begreppet främst 

utifrån Ball, m.fl. definition (1990). 

Inom ämnesuppfattningen svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne är det huvudsakliga 

syftet att stärka elevernas nationella eller kollektiva identitet och att skapa språkliga och 

moraliserande förebilder för eleverna (Hellberg, 2008, s. 8). Texter som är skrivna utifrån 

uppfattningen om svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne talar om litteratur som centralt 

för svenskämnet och om språk och litteratur som två skilda undervisningsmoment. Litteraturen har 

endast eventuella och då sekundärt prioriterade kopplingar till elevernas erfarenheter då det framför 

allt handlar om att förmedla god litteratur eller en kanon till eleverna (L-G Malmgren, 1988, s. 93; 

95). Eleverna ska genom undervisningen tillägnas en gemensam referensram inom kultur, moral 

och god smak (L-G Malmgren, 1988, s. 95; Bergöö, 2005, s. 53).

Till skillnad från ovanstående ämnesuppfattning baseras uppfattningen svenska som 

färdighetsämne inte på innehåll, utan endast på metodisk träning eftersom den ska ge praktiskt nytta 

till elevernas framtida liv (L-G Malmgren, 1988, s. 94). Undervisningen bygger då på avgränsade 

övningar utan koppling till elevernas erfarenheter och texter som är skrivna utifrån denna 
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uppfattning av svenskämnet talar om tydlighet, korrekthet och successiv inlärning (Dahl, 1999, s. 

43; L-G Malmgren, 1996, s. 94; Ball, m.fl. 1990, s. 78). 

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne utgår mer än de tidigare nämnda från 

elevgruppens erfarenheter eftersom färdigheter tränas genom aktiviteter där sammanhang och 

innehåll är centralt (L-G Malmgren, 1988, s. 93, 96). Dock är hänvisningar till elevernas 

individuella intressen och erfarenheter ingenting som är centralt för denna uppfattning, då den utgår 

från kollektivet (Hellberg, 2008, s. 9). Innehållet kan integrera många ämnen och litteratur kan vara 

en central del av undervisningen om det handlar om läsning fokuserad på mänskliga upplevelser 

och erfarenheter snarare än litteraturhistoria (L-G Malmgren, 1988, s. 96). Faktorer som tyder på att 

en text om läsning och skrivning är skriven utifrån en erfarenhetspedagogisk uppfattning är att den 

talar om ämnesintegrering eller språkets roll i de andra ämnena, om sökande efter kunskap med ett 

aktivt kritiskt förhållningssätt då eleven är ett barn i det verkliga samhället, samt språkets funktion i 

gemenskapen, och de gemensamma referensernas betydelse (L-G Malmgren, 1988, s. 93, 96; Ball 

m.fl. 1990, p. 80). 

En fjärde ämnesuppfattning kan översatt  från engelska kallas svenskämnet som personlig 

utveckling och innebär en syn på eleverna som utgår ifrån dem som unika individer med personliga 

intressen och erfarenheter. Undervisningens syfte är att varje barn ska genomgå en personlig 

utveckling och att språket är en del av eller ett verktyg för denna utveckling (Ball, m.fl. 1990, s. 

79). Skillnaden mellan svenskämnet som personlig utveckling och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne handlar framförallt om vem som drar nytta av undervisningen och 

vems erfarenheter och tankar som är i fokus, då den förstnämnda framför allt är inriktad på den 

enskilde individens intressen vid läsning (Hellberg, 2008, s. 9). Den sistnämnda handlar snarare om 

att eleven ska förberedas för en gemensam tillvaro i samhället där förmågor som förståelse och 

empati för andras erfarenheter och intressen är centrala. Skrivandet inom den personliga 

utvecklingen handlar om hur personen ska kunna uttrycka sina egna tankar, känslor och erfarenheter 

snarare än att agera politiskt  för gruppens, samhällets och minoriteternas bästa (Ball, m.fl. 1990, s. 

79-80).
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Hur svenskämnesuppfattningarna förhåller sig till varandra kan visas genom följande schema:

Figur 3.2: Schema över svenskämnesuppfattningar (Bergöö, 2005, s. 52)

Ovanstående schema har tidigare använts för att  visa på hur svenskämnesuppfattningarna 

förhåller sig till varandra (se exempelvis Bergöö 2005, s. 52). Då befinner sig svenska som 

färdighetsämne i fältet individ/auktoritet, svenskämnet som personlig utveckling i fältet individ/

deltagande, litteraturhistoriskt bildningsämne i fältet  kollektiv/auktoritet och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne i fältet kollektiv/deltagande. 
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3.2.4. Jämförelse mellan analysverktygen

De två olika analysverktygen kan båda användas för att tolka vilken ämnessyn som uttrycks i 

kursplanerna för svenska, eftersom de svarar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. De 

kriterier som visar på utbildningsfilosofier respektive svenskämnesuppfattningar påminner till viss 

del om varandra. Till exempel påminner det utbildningsfilosofiska essentialistiska perspektivet om 

svenska som färdighetsämne eftersom de båda kategoriernas kriterier bygger på en förmedling av 

kunskap som lärs in systematiskt. Det perennialistiska perspektivet  har kriterier som påminner om 

de som gäller för svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne då det handlar om klassiska 

litterära verk, kulturarv och moral. Det progressivistiska perspektivets kriterier påminner till viss 

del om svenskämnet som personlig utveckling, eftersom det fokuserar mot individen, dess intressen 

och erfarenheter. Slutligen påminner kriterierna för ett rekonstruktivistiskt perspektiv om de som 

gäller för svenska som ett  erfarenhetspedagogiskt ämne eftersom de bygger på att eleven ska ta en 

aktiv del i och ett ansvar för samhället, grundat i demokrati. Att dessa kriterier påminner om 

varandra innebär inte att  begreppen är möjliga att översätta till varandra utan indikerar endast att 

placeringarna av kursplanerna utifrån utbildningsfilosofiska perspektiv på lärande respektive 

svenskämnesuppfattningar kommer att påminna om eller likna varandra. Det finns också väsentliga 

skillnader i begreppens uppbyggnad och i de kriterier som hänvisar till en viss ämnessyn. Ett 

exempel på att  de analytiska verktygen inte kan likställas är att  progressivismen ytligt sett liknar 

svenskämnet som personlig utveckling eftersom de båda handlar om individen. Men för att vara rent 

progressivistisk innebär det att undervisningen måste utgå från elevens individuella intressen och 

person. I svenskämnesuppfattningen personlig utveckling räcker det att undervisningen uppmuntrar 

eller väcker elevens individuella intressen. Undervisningen behöver alltså inte utgå ifrån dem. 

L i k n a n d e e x e m p e l f i n n s f ö r a l l a d e ä m n e s s y n e r s o m p r e s e n t e r a t s o v a n . 

Svenskämnesuppfattningarna har i stor utsträckning använts inom forskningen om svenskämnet 

medan utbildningsfilosofierna använts som analysverktyg i studier och analyser av undervisning i 

stort. Detta bidrar till viss del till att kriterierna för att  en formulering ska uttrycka en viss 

svenskämnesuppfattning är anpassade efter detta ämne, vilket i sin tur gör att analysen kan och 

behöver vara på meningsnivå. Utbildningsfilosofiernas kriterier har ett bredare samhällsperspektiv 

som innebär att  verktygen summerar en större helhet i texten. De olika utbildningsfilosofiska 

perspektiv som används i studien förhåller sig till varandra dels utifrån undervisningen roll i 

samhäl le t och dels ut i f rån om kunskapen el ler e leven ska vara i centrum. 

Svenskämnesuppfattningarna förhåller sig istället  till varandra dels utifrån om undervisningen riktar 
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sig mot en individ eller ett kollektiv och dels utifrån om eleven ska vara delaktig i verksamheten 

eller om den är bestämd av en auktoritet. 

3.3. Forskningsproblemet 

I avsnittet Bakgrund behandlas delar av svenskämnets historia som har visat ett splittrat ämne 

med en föränderlig karaktär. Svenskämnesundervisningen genomgick ett visst skifte för ungefär 

femtio år sedan då vi fick nationella läro- och kursplaner i Sverige som gällde alla elever i alla 

skolformer. Detta innebar att det blev möjligt att  studera en kursplan i ämnet svenska för att sedan 

kunna dra generella slutsatser om vilken ämnessyn som förmedlades av denna utifrån vilka 

didaktiska val som gjorts. 

Den tidigare forskning som finns om vilken ämnessyn som förmedlas i kursplanen för svenska är 

omfattande och många studier utgår från de svenskämnesuppfattningar som utgör analysverktyg i 

en av våra delstudier. Däremot är utbildningsfilosofiska perspektiv inte utbrett som verktyg för att 

studera just svenskämnet och dess kursplan. Eftersom både utbildningsfilosofier och 

svenskämnesuppfattningar svarar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför är de lämpliga för 

att  klargöra ämnessynen utifrån de didaktiska val som gjorts i kursplaner. I vår studie antar vi 

utifrån tidigare forskning att det finns en konkurrens mellan de olika utbildningsfilosofier 

respektive svenskämnesuppfattningar som uttrycks i kursplanen och därigenom är det möjligt att 

klargöra en dominerande eller huvudsaklig ämnessyn med hjälp av vardera analysverktyg. I en 

jämförelse mellan kursplaner som kommit ut och varit gällande någon gång under de senaste femtio 

åren är det möjligt att  se ett mönster i hur ämnessynen har utvecklats. Det har i tidigare forskning 

inte funnits en sammanhållen jämförelse av hur kursplanerna förhåller sig till varandra som 

inbegriper alla år från 1962 till 2011. Denna studie gör just en sammanhållen jämförelse av de 

kursplaner som getts ut i samband med läroplansskiften. Därför bidrar vår studie till att klargöra hur 

utvecklingen av den ämnessyn som förmedlats i kursplanerna de senaste femtio åren har sett ut. 

4. Syfte
Syftet med studien är att klargöra vilken ämnessyn som uttrycks av formuleringarna i vardera 

kursplan för svenska i årskurs 1-3 mellan år 1962 och 2011, samt att klargöra hur kursplanerna 

förhåller sig till varandra utifrån de uttryckta ämnessynerna.  
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4.1. Frågeställningar

- Hur talar man om ämnet och undervisningen i de olika kursplanerna och vilken eller vilka 

utbildningsfilosofi/-er respektive ämnesuppfattning/-ar gör sig därigenom gällande?

- Hur förhåller sig de olika kursplanerna till varandra i en historisk jämförelse utifrån 

utbildningsfilosofiska perspektiv respektive svenskämnesuppfattningar?

5. Metod

5.1. Urval

Vårt urval baserades på ställningstagandet och utgångspunkten att kursplanen är det 

styrdokument som leder lärarens arbete. Därför analyserades de kursplaner som varit nationella för 

ett  samlat skolväsende och utgivna i samband med ett läroplansskifte under de senaste femtio åren. 

För att  endast fokusera på kursplanerna och den syn på svenskämnet som framträder där studerades 

inte något kommentarmaterial där innehåll och formuleringar diskuteras och nyanseras efter hand. 

Kommentarmaterialet är i sig själva inte några styrdokument, utan är skrivna i förhållande till 

kursplanerna, som i sin tur är mer fristående i styrandet  av undervisningens utveckling. Vi tog heller 

inte hänsyn till reviderade upplagor av kursplanerna som utkommit mellan läroplanernas tillkomst 

eftersom även dessa bygger på nyanseringar av innehållet som står i relation till de som utgivits 

som original. Eftersom delstudierna använde sig av analytiska verktyg på menings- och ordnivå (se 

Analysmetod) var en kortfattad text en faktor för att  forskningsobjektet skulle vara möjligt att 

undersöka grundligt. Denna studie fokuserades på årskurs 1-3 eftersom det är i dessa årskurser som 

det första mötet med skolämnet svenska sker för de flesta elever i Sverige. 

Det textmaterial som studerades var kursplaner i ämnet svenska mellan åren 1962 och 2011. 

Under dessa år utgavs fem läroplaner med tillhörande kursplaner. 

5.1.1. Lgr 62

I kursplanen i Lgr 62 kommer ämnet svenska först i ordningen. Ämnet har kursplaner för A- och 

B-klass, där det sistnämnda är årskursintegrerade klasser medan det första är en klass som endast 

omfattas av en årskurs. Denna studie har fokuserat på klasstyp A för att jämförelsen mellan de olika 

kursplanerna ska underlättas, då kursplaner efter denna och kursplanen i Lgr 69 inte tillämpar olika 
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kursplaner beroende på klassens sammansättning. Kursplanen för svenska i årskurs 1 till 3 har en 

textmängd som motsvarar fyra dubbelspaltiga sidor och består av rubrikerna Mål, Huvudmoment 

med underrubrikerna Lågstadiet -Förberedande undervisning i svenska, - Tala, - Läsa, - Skriva, - 

Språkiakttagelser och övningar samt Förslag till disposition av en studieplan som innehåller samma 

underrubriker under Årskurs 1, Årskurs 2 respektive Årskurs 3. 

5.1.2. Lgr 69

I kursplanen i Lgr 69 förekommer svenska som första ämne. Denna studie fokuserar här liksom i 

kursplanen i Lgr 62 på kursplanen för undervisning i klasstyp A. För årskurs 1-3 motsvarar 

textmängden drygt en dubbelspaltig sida och en stor del av denna text är identisk med den i Lgr 62, 

med förändringar i vissa ordval. Kursplanen består av rubrikerna Mål, Huvudmoment med 

underrubrikerna Lågstadiet - Förberedande undervisning i svenska, - Tala, - Läsa, - Skriva, - 

Språkiakttagelser och övningar samt - Språken i de nordiska länderna.

5.1.3. Lgr 80

I Lgr 80 är ämnenas kursplaner placerade efter bokstavsordning och svenska kommer således på 

tionde plats. Kursplanen för årskurs 1-3 har en textmängd som motsvarar strax under sex sidor och 

inleds med en kort kursiverad syftesbeskrivning eller motivering för svenskämnesundervisningen. 

Därefter följer rubrikerna Mål och Huvudmoment med underrubrikerna Tala och lyssna, Läs- och 

skrivinlärning, Läsning, Studier av massmedier samt Skrivning. Under Tala och lyssna samt 

Läsning och skrivning är innehållet stadieuppdelat.

5.1.4. Lpo 94

Den kursplan som hör till Lpo 94 är separat  från själva läroplanen men kallas för enkelhetens 

skull Lpo 94 eftersom det är denna läroplan den hör till. Ämnena står i bokstavsordning och 

svenska står då som nummer 17. Svenskämnets kursplan i årskurs 1-3 sträcker sig över tre sidor och 

inleds med en rubriklös text på en halv sida om språkets roll i undervisningen. Därefter följer 

rubrikerna Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad med underrubrikerna -Språket och 

-Litteraturen. Därefter följer Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Denna 

sistnämna del borde enligt vårt urval inte ha ingått i vår studie men är ändå värd att nämnas 

eftersom det inte finns några mål för de lägre årskurserna. Denna kursplan är till skillnad från de 
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tidigare mål- och resultatstyrd, vilket innebär att metoder och undervisning utformas lokalt på ett 

sådant sätt att eleverna når de resultat som förväntas (L-G Malmgren, 1996, s. 103).

5.1.5. Lgr 11

Svenskämnets kursplan i Lgr 11 är nummer 17 i raden av ämnen då kursplanerna är alfabetiskt 

ordnade. Kursplanen för ämnet svenska i årskurs 1-3 har en textmängd som motsvarar drygt tre 

sidor och inleds  med en kort text om språk i allmänhet. Därefter följer rubrikerna Syfte, Centralt 

innehåll med underrubrikerna -Läsa och skriva, -Tala, lyssna och samtala, -Berättande texter och 

sakprosatexter, - Språkbruk samt -Informationsökning och källkritik. Den sista rubriken för årskurs 

1-3 är Kunskapskrav - kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. 

5.2. Metod för datainsamling

I vår metod studie bestod den data som analyserades av valda texter från fem svenska kursplaner. 

Utifrån studiens syfte var forskningsobjektet de olika sätt att se på svenskämnet  och den ämnessyn 

som kommer till uttryck i texterna. Kursplanerna finns tillgängliga för allmänheten på bibliotek och 

digitala resurser. Genomläsning av text, bearbetning och analys av data kan genomföras oberoende 

av tid vilket  gör att det inte fanns några betydande yttre förutsättningar som kunde påverka 

genomförandet av studierna. 

5.3. Analysmetod

Vårt syfte som står till grund för textanalysernas genomförande handlar om att klargöra vilken 

syn på svenskämnet som uttrycks i dess kursplaner, samt att  tydliggöra förhållandet mellan de olika 

kursplanerna. Vid analysen har verktyg inspirerade av diskursteoretiska perspektiv använts, då vi 

anser att vi kan placera in formuleringar under olika rubriker och att de alltså är åtskiljbara i sina 

motiv och betydelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Diskursteorin har som 

utgångspunkt att betydelsen av sociala fenomen aldrig är färdiga eller kan fixeras, vilket möjliggör 

en ständig strid om definitioner av samhälle och identitet (Winther Jørgensen & Philips, s. 31). I vår 

analys strävade vi därför efter at t synliggöra konkurrensen mellan de olika 

svenskämnesuppfattningarna respektive utbildningsfilosofierna, vilka är de begrepp som använts 

vid analysen. Dessa analytiska verktyg är användbara i förhållande till syftet eftersom de ringar in 

ämnessynen från flera håll. De olika kategorierna inom både utbildningsfilosofier och 
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svenskämnesuppfattningar svarar på de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Detta gör att alla 

delar i kursplanen kan ligga till grund för analysen, inte bara kursplanens egna uttalade syfte. När 

synen på ämnet klargjorts framkommer det vad svenskämnet förväntas vara till för och utveckla hos 

eleverna, varför det ska ingå i vår undervisning. Eftersom vi tillämpade färdiga analysverktyg på 

vår data påverkades analysprocessen på så sätt  att vi hade färdiga kategorier att utgå från i analysen 

av kursplanernas formuleringar, och inte själva letade efter underliggande teman i texten.

För att  analysera hur kursplanerna förhåller sig till varandra utifrån vilken ämnessyn som 

kommit till uttryck används scheman som har baserats på tidigare forskning inom 

utbildningsfilosofier respektive svenskämnesuppfattningar. Mer om hur begreppen förhåller sig till 

varandra i dessa scheman finns att läsa under avsnittet Teoretiska utgångspunkter.

5.4. Arbetets genomförande

Bearbetningen av den data som analysen hade sin grund i innebar att materialet lästes ett flertal 

gånger innan en sortering på meningsnivå kunde genomföras. Denna bearbetning bestod i att  varje 

utbildningsfilosofi eller ämnesuppfattning fick representeras av en vald färg varefter de 

formuleringar som stämde överens med en viss ämnessyn markerades med den aktuella färgen. 

Denna bearbetning innebar alltså att ord, meningar och sammanhang behövde analyseras och tolkas 

utifrån de kriterier som gäller för varje utbildningsfilosofi respektive svenskämnesuppfattning. 

Analysen genomfördes i två steg, baserade på studiens två frågeställningar. I den första delen 

granskades bearbetad data och en huvudsaklig utbi ldningsfi losofi respektive 

svenskämnesuppfattning klargjordes för varje kursplan. Den valda ämnessynen motiverades med 

centrala och exemplifierande citat eller hänvisningar till kursplanerna som överensstämde med de 

definitioner av begreppen som finns att läsa under avsnittet Teoretiska utgångspunkter. I den andra 

delen placerades kursplanerna i scheman utifrån utbildningsfilosofier respektive 

svenskämnesuppfattningarna, genom vilka kursplanernas förhållande till varandra behandlades. 

Genom detta andra steg i analysen motiverades den fastställda ämnessynen för varje kursplan och 

delstudie en andra gång. Detta innebar både en kontroll av att  tolkningen i den första analysen skett 

konsekvent genom länsingen av kursplanerna och bidrog också till att uppnå studiens syfte som var 

att undersöka hur ämnessynen utvecklats genom kursplanerna under de senaste femtio åren.  
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5.5. Etiska aspekter

Eftersom studien endast utgått från styrdokument fanns det ingen konkret person som studerades 

eller användes i datainsamlingen. Detta innebär att ingen hänsyn behövde tas till några särskilda 

etiska aspekter, eftersom styrdokumenten är utgivna av en myndighet och inte av namngivna 

författare. Det var språkets formuleringar som granskades, snarare än personerna som författat 

dessa formuleringar.

5.6. Reflektion över metoden

I varje studie som strävar efter kvalitet är det av vikt att ha en trovärdig validitet  i arbetet. Den 

bör baseras på en kritisk bedömning av i vilken utsträckning undersökningen verkligen är utformad 

så att det är möjligt att svara på studiens syfte (Bryman, 2002, s. 88). I denna studie har 

forskningsobjektet och den data som analyserats legat varandra nära. Studiens syftet var att tolka 

vilken ämnessyn som kommer till uttryck i kursplanens formuleringar i och om ämnet svenska. Den 

data som analyserats är också hämtad från just kursplaner i svenska, vilket gör att  studiens data 

stämmer överens med syftet. De teoretiska modeller som använts för att analysera denna är väl 

grundade i tidigare forskning av samma slag (se Tidigare forskning samt Teoretiska 

utgångspunkter). Resultaten av denna studies analys har också styrkts och behandlats utifrån den 

forskning som använt liknande begrepp som verktyg och undersökningen har därmed ett stöd i den 

forskning som föregått studien (Bryman, 2002, s. 261). 

En andra faktor som påverkar en studies kvalitet är dess reliabilitet, som bland annat handlar om 

hur det analytiska verktyget är systematiska och passande för studien (Bryman, 2002, s. 86). Det 

innebär också att  olika observatörer i en studie eller i olika delstudier bör få resultat som 

överensstämmer med varandra (Bryman, 2002, s. 86). Vår studie genomfördes av två olika personer 

och det är utifrån vår läroplansteoretiska utgångspunkt centralt att poängtera att det  inte finns en 

absolut uttalad sanning i kursplanerna (Bryman, 2002, s. 31). Istället handlar det om olika 

formuleringar som varit  uttryckta på så vis att de stämde överens med kriterierna för någon 

utbildningsfilosofi respektive svenskämnesuppfattning. Därför byggde studiens resultat och analys 

på motiveringar av att den fastställda ämnessynen för varje kursplan verkligen var huvudsakliga och 

dominerande. Genom att  delstudierna i detta arbete analyserade kursplanerna i två steg hade den 

kvalitativt analytiska undersökningen en strävan mot en systematisk form. De två stegen innebar 

dels en motivering för varje klargörande eller tolkning av kursplanens huvudsakliga ämnessyn, dels 

utmanande jämförelser som har prövat tolkningarna och krävde ytterligare motivering för varje 
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fastställd ämnessyn. Dessa klargöranden som motiverades, prövades och åter motiverades innebar 

en systematik som stärker reliabiliteten i studien. Genom ett antagande bland studiens teoretiska 

utgångspunkter sågs olika ämnessyner  som konkurrerande och icke samverkande (se Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Detta påverkade val av metod, analytiska begrepp och 

schematiska uppställningar och var en förutsättning för analysens genomförande. 

6. Resultat och Analys
Denna studie syftar till att klargöra vilken ämnessyn som kommer till uttryck i kursplaner för 

ämnet svenska i årskurs 1-3 samt att tydliggöra hur kursplanerna förhåller sig till varandra med 

avseende på ämnessynen. Genom den metod som presenterats i ovanstående avsnitt och de 

teoretiska utgångspunkter som legat  till grund för dessa studiers analysverktyg behandlas syftet och 

frågeställningarna som hör till det i under denna rubrik. I detta avsnitts första del behandlas 

kursplanerna var och en för sig för att utifrån utbildningsfilosofiska perspektiv respektive 

svenskämnesuppfattningar fastställa vilken ämnessyn som framgår av vad som står i kursplanen. 

6.1. Definition av kursplanernas ämnessyn

6.1.1. Analys med utbildningsfilosofiska perspektiv som verktyg

Lgr 62 uttrycker huvudsakligen en essentialistisk syn på utbildning, med inslag av progressivism. 

Med formuleringar som "genom läsning av litteratur som svarar mot deras utvecklingsnivå, bör 

eleverna få stifta bekantskap  med några betydande författare, huvudsakligen från senare tid" (Lgr 

62, s. 125) visas en önskan om att  följa samhällsutvecklingen. Detta kan ställas i kontrast mot att 

utgå endast från klassisk litteratur, vilket förespråkas inom perennialism. Vidare handlar Lgr 62 om 

en förmedling av kunskaper från lärare till elev. Det står att undervisningen bör "väcka deras 

intresse för sitt eget språk och lust att vårda det" (Lgr 62, s. 125). Elevernas intresse för det  egna 

språkbruket är alltså inte något som ska vara utgångspunkt för undervisningen och därmed anses 

finnas naturligt hos eleverna, utan istället något som läraren ska skapa genom undervisningen. 

När metoder beskrivs är det huvudsakligen individuellt  arbete som förespråkas. Exempelvis står 

det angående huvudmomentet Läsa att undervisningen ska behandla "individuell tyst  läsning med 

syfte att finna enkla fakta" (Lgr 62, s. 125). Det är läsning och tolkning av texter som är i fokus 

snarare än värdering och förståelse. 
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I förslaget till dispositionen av en studieplan finns dock vissa delar av texten som närmar sig ett 

progressivistiskt synsätt. Angående att tala under det  första skolåret står det att "fria samtal i 

anslutning till elevernas upplevelser och iakttagelser, aktuella händelser och läsning" (Lgr 62, s. 

128) och "tillfällen för varje elev att framför klassen berätta om t. ex. egna upplevelser, en kär 

leksak samt i anslutning till bildmaterial, bl. a. egna teckningar" (Lgr 62, s. 128)  ska ingå. 

Liknande formuleringar finns även för årskurs två och tre. Detta uttrycker en ambition att ta tillvara 

elevernas egna erfarenheter och använda dessa som utgångspunkt i undervisningen, något som 

förespråkas inom ett  progressivistiskt perspektiv.

Lgr 69 utgörs av i princip samma text som Lgr 62, vilket gör att  även Lgr 69 uttrycker en 

huvudsakligen essentialistisk syn på utbildning. Formuleringarna i Lgr 69 förespråkar således en 

förmedling av kunskap från lärare till elev, en ambition att  följa samhällsutvecklingen och 

mestadels individuellt arbete. Den stora skillnaden gentemot Lgr 62 utgörs av att förslaget till 

disponering av studieplan är borttaget. Eftersom de progressivistiska inslagen i Lgr 62 utgörs just av  

dessa delar uttrycker Lgr 69 en mer renodlad essentialistisk syn på kunskap.

Lgr 80 uttrycker en ambition att förbereda eleverna för ett framtida liv som samhällsmedborgare. 

Därmed framträder en rekonstruktivistisk syn på utbildning. Allra först i kursplanen står det att 

"svenska ingår i grundskolans undervisning därför att varje elev måste bli medveten om att språket 

är vårt viktigaste medel att få kontakt med andra människor" (Lgr 80, s. 133). Vidare formuleringar 

tar upp att eleverna genom undervisningen ska utveckla en sådan språklig säkerhet att  de kan 

"uttrycka sig tydligt  i tal och skrift i de språksituationer de ställs inför i familj, kamratliv, 

föreningsliv, arbetsliv och fortsatt utbildning" (Lgr 80, s. 133). Allt detta visar på undervisningens 

uppgift att  forma eleverna till medvetna och aktiva medborgare, vilket förespråkas inom 

rekonstruktivism. Ambitionen att  genom utbildningen ge eleverna förutsättningar att förändra 

samhället uttrycks genom formuleringar om att  eleverna genom gemensamma diskussioner ska "få 

kunskap om hur språket förändras allt  efter syfte, situation och socialt sammanhang och hur man 

med språkets hjälp kan påverka sin egen situation och samhällets utveckling" (Lgr 80, s. 134) samt 

att  eleverna i undervisningen ska få skriva brev och väggtidningar i syfte att  "debattera förhållanden 

och problem i avsikt  att påverka och förbättra" (Lgr 80, s. 139). Även inom läsandet av litteratur 

poängteras vikten av elevernas medvetna val, detta genom formuleringen "skolans uppgift att 

påverka elevernas val av litteratur måste bedrivas med respekt för den enskildes och gruppens 

integritet. Genom att erbjuda alternativ som ger nya perspektiv på förhållanden och livsfrågor samt 
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genom att uppmuntra elevernas självtillit och deras gemensamma skapande bör skolan stödja dem, 

så att de får möjlighet att medvetet välja litteratur" (Lgr 80, s.136).

Kursplanen uttrycker även en ambition att ta tillvara elevernas erfarenheter, vilket förespråkas 

såväl inom progressivism som rekonstruktivism. Det står att "arbetet bör utgå från det språk och de 

erfarenheter eleverna har" (Lgr 80, s. 133), att undervisningen måste "anknyta den gemensamma 

läs- och skrivundervisningen till händelser och dagligt arbete i klassen och till de gemensamma 

idéer och intressen som barnen utvecklar där" (Lgr 80, s. 134) samt att "skrivningen skall utgå från 

det talade språk som eleverna har när de kommer till skolan" (Lgr 80, s. 139). Det poängteras även 

att eleverna måste få känna att deras erfarenheter och egna ord kan användas i undervisningen 

genom deras eget, naturliga språk.

Vikten av att använda elevaktiva arbetsformer poängteras i Lgr 80 genom avsnittet om att 

"språket växer med ökade erfarenheter av omvärlden. Eleverna skall därför genom direkta 

iakttagelser och undersökningar av omvärlden i samverkan med andra ämnen, genom studier av 

massmedier och litteratur samt i gemensamt arbete ständigt skaffa sig nya kunskaper och 

erfarenheter" (Lgr 80, s. 134).

Kursplanen i svenska tillhörande Lpo 94 uttrycker en rekonstruktivistisk syn på utbildning, med 

inslag av progressivism och perennialism. Det första som står är "att  i tal och skrift kunna använda 

det svenska språket är en förutsättning för att  aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför 

skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling" (Lpo 94, s. 47). 

Detta visar på den rekonstruktivisktiska tanken att skolan ska förbereda eleverna inför ett liv som 

aktiva medborgare. Denna ambition visas ytterligare under rubriken Mål att sträva mot där det står 

att  skolan i sin undervisning ska sträva efter att  eleven "gör det till en vana att  skriva och genom 

skrivandet får ett medel för kontakt och påverkan" (Lpo 94, s. 47) samt "får kunskaper om språket 

och dess betydelse för människan och samhället" (Lpo 94, s. 47). Elevaktiva arbetssätt och att i 

undervisningen utgå från elevernas erfarenheter är något som förespråkas inom både progressivism 

och rekonstruktivism. I Lpo 94 står det uttryckligen att språket är något som utvecklas tillsammans 

med andra och genom att  eleverna "aktivt deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och 

redogör inför andra människor, läser och förstår, skriver för att uttrycka känslor, tankar och 

ideér" (Lpo 94, s. 48). Vidare står det att eleverna får perspektiv på sin egen språkförmåga genom 

att utifrån sina egna erfarenheter bygga upp  kunskap om språkets roll i samspelet  mellan människor 

(Lpo 94, s. 48). Den progressivistiska synen på barn som vetgiriga kunskapare exemplifieras genom 

citaten "redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att 
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berätta och fantisera, men de gör de på olika sätt" (Lpo 94, s. 48) samt "redan som femåring har 

barnet stor praktisk erfarenhet av hela det komplicerade system språket  utgör. För att  gå vidare i sin 

språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter upptäcka de kunskaper de själva har om 

språket och med lärarens hjälp lära sig om språkets uppbyggnad och system" (Lpo 94, s. 48). Lpo 

94 har i sina delar även drag av en perennialistisk syn på utbildning. Litteraturens roll som en del av 

kulturarvet betonas på flera ställen, bland annat genom formuleringarna "skönlitteraturen bär en del 

av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och värderingar. Litteratur fungerar som ett kitt  i en 

kulturgemenskap och skolan har ett ansvar att lyfta fram den aspekten" (Lpo 94, s. 49) och om att 

eleverna genom att möta skönlitteraturen får känna delar av vårt kulturarv (Lpo 94, s. 47). 

Lgr 11 uttrycker en i huvudsak rekonstruktivistisk syn på utbildning, med inslag av 

progressivism. I inledningen står "att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts" (Lgr 11, 

s. 222). Detta visar en vilja att genom utbildningen förbereda eleverna inför framtiden, vilket tyder 

på en rekonstruktivistisk syn på utbildning. Att språket anses vara till för kommunikation, och 

därmed avsett att nå ut till andra människor med, belyses redan i den första meningen i kursplanen, 

vilken lyder "språk är människans främsta redskap  för att tänka, kommunicera och lära" (Lgr 11, s. 

222). Centralt innehåll inom språkbruk för årskurs 1-3 ska bland annat vara "hur ord och yttranden 

uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser" (Lgr 11, s. 224), något som 

ytterligare visar ambitionen att förbereda eleverna inför det framtida samhällslivet. Under rubriken 

Syfte står det  att "undervisningen ska också bidra till att  eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor" samt "vidare ska undervisningen bidra 

till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika 

källor" (Lgr 11, s. 222). Att kritisk granska och värdera information återfinns således på flera ställen 

i kursplanens inledande avsnitt och återkommer även under centralt  innehåll för årskurs 1-3 där 

"källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet" (Lgr 11, s. 224) finns med under en egen 

rubrik kallad just Informationssökning och källkritik. Källkritik och informationssökning finns dock 

inte med under rubriken Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Här lyser 

istället den progressivistiska och rekonstruktivistiska tanken om att  utgå från elevernas 

erfarenhetsvärld igenom. Det står att "eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt" (Lgr 11, 

s. 227), "dessutom kan eleven framföra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter" (Lgr 11, s. 227) samt "eleven kan samtala om 
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elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter" (Lgr 

11, s. 227). Det elevnära betonas alltså på flera ställen i kunskapskraven.

Samarbete är också något som återfinns inom såväl progressivism som konstruktivism. Detta 

betonas i Lgr 11 genom den enda formuleringen i kursplanen i svenska som nämner något om 

arbetssätt då det står att "undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att  skapa 

och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra" (Lgr 11, s. 222).

6.1.2. Analys med ämnesuppfattningar som verktyg

Lgr 62 har en huvudsaklig ämnesuppfattning om svenska som ett färdighetsämne, även om  

personlig utveckling tar stort utrymme i kursplanen. I dess inledande målavsnitt  uttrycks att 

undervisningen i svenska ska träna färdigheter som att kunna lyssna, se, skriva och läsa. Målet med 

denna färdighetsträning fokuseras dock främst mot att eleven i förlängningen ska kunna förstå, ta 

ställning och uttrycka sig vilket snarare är faktorer som pekar mot en erfarenhetspedagogisk 

ämnesuppfattning. Under målavsnittet finns ett  kortare stycke som tyder på ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne, då eleven ska lära sig uppskatta "god litteratur" och "språkets skönhet" (Lgr 62, s. 

125). Målformuleringen i Lgr 62 innehåller också ett stycke om personlig utveckling och därmed 

tydliga drag från alla fyra ämnesuppfattningar. Vidare i kursplanen finns däremot inte spår av 

litteraturhistoriskt bildningsämne, däremot flera kortare delar som uttrycker ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. En framträdande uppfattning som är den främste konkurrenten med 

färdighetsämnet är personlig utveckling. Denna ämnesuppfattning visar sig då det uttrycks att 

eleven ska vara fri till egna val eller uppmuntras till att  självständigt välja och att undervisningen 

bör utgå ifrån eller utveckla elevens individuella intressen (Lgr 62, s. 125, 126, 128f). Eleven ska 

skriva "enkla personliga brev och dagboksanteckningar" (Lgr 62, s. 129) vilket antyder att 

undervisningen ska utveckla individens förmåga att formulera inre tankar snarare än förmågan att 

kommunicera ett budskap i en social gemenskap. Färdighetsämnet är ändå det som överlägset tar 

plats och betydelse i kursplanen. Denna uppfattning uttrycks bland annat genom hela avsnitt då 

kursplanens föreslagna studieplan över årskurs 1-3 visar på en mycket tydlig successivitet med 

övningar som bygger på varandra i en bestämd ordning med ökad svårighetsgrad (Lgr 62, s. 

128-130). I kursplanen uttrycks klassificering av färdigheter, att vissa är grundläggande, i detta fall 

att  läsa, skriva, se, lyssna och tala vilket också tyder på en uppfattning om ämnet som successivt 

uppbyggt  (Lgr 62, s. 125). Kursplanen går dessutom igenom förberedande undervisning med syfte 

att  lära eleverna rätt ögon- och handrörelser innan man startar med läs- och skrivundervisningen 
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(Lgr 62, s. 125, 128). Förutom en systematisk och successiv undervisning bygger många 

formuleringar på tydlighet och korrekthet då en del av huvudmålet med undervisningen handlar om 

att eleven ska kunna "uttrycka sig enkelt, klart och korrekt i tal och skrift" (Lgr 62, s. 125). På 

flertalet platser i kursplanen återkommer formuleringar som handlar om att eleven ska vårda sitt tal, 

sin röst, sin handstil och ska hålla sin penna korrekt (Lgr 62, s. 125, 126, 129). Elevens kunskap om 

vårdat språk, men framförallt handstil läggs mycket tyngd vid, vilket kan exemplifieras med 

"återkommande övning i handstilsvårdande syfte, särskilt i början av terminerna. Kort  handstilsprov 

i diagnostiskt  syfte, ett par gånger varje termin, med individuell korrigering. Vid all skrivning 

uppmärksammas elevernas handstil" (Lgr 62, s. 130). 

Lgr 69 har en kortfattad karaktär vilket gör det naturligt att innehållet blir komprimerat och att 

delar prioriteras bort till förmån för andra. I kursplanens olika avsnitt finns ett överhängande fokus 

på färdighetsämnet, medan större delar som utmanar denna uppfattning saknas, även om både det 

erfarenhetspedagogiska ämnet och den personliga utvecklingen finns uttryckt i några stycken där 

personlig utveckling är framträdande vid en jämförelse dem emellan. Kursplanens inledande 

målavsnitt innehåller en jämn fördelning av de olika ämnesuppfattningarna förutom ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne som bara delvis finns representerat  i detta stycke. Det 

litteraturhistoriska bildningsämnet finns knappt representerat förutom formuleringen "betydande 

författare" (Lgr 69, s. 12) i målavsnittet. Men den ämnesuppfattning som intagit störts utrymme och 

vikt i kursplanen är färdighetsämnet. Färdighetsämnet uttrycks genom uppmaning om skilda 

övningar som tränar en viss färdighet isolerat, t ex att uppträda i vardagsliv, att lyssna, söka efter 

information i böcker samt "övning att bilda enkla meningar och att använda de stora 

skiljetecknen" (Lgr 69, s. 129). Successiviteten uttrycks inte tydligt men antyds då särskilda 

motoriska och kognitiva iakttagelser och övningar föreslås innan läs- och skrivundervisningen kan 

påbörjas (Lgr 69, s. 128). Det finns flera formuleringar som talar om tydlighet och korrekthet i 

språket, då eleven ska lära sig att uttrycka sig enkelt  och klart  samt att undervisningen ska bidra till 

en "god studieteknik och goda arbetsvanor" (Lgr 69, s. 128). Dessutom ska undervisningen 

innehålla "Tal-och röstvård" samt "Textning. Inlärning av handstil. Handstilsvård" (Lgr 69, s. 129). 

Att färdighetsämnet står för sig själv som huvudsaklig uppfattning är dock inte detsamma som att 

texten utvecklat en tydligare inriktning mot ett renodlat färdighetsämne. Kursplanen har till  

exempel inte den stadieuppdelade studieplanen med dess progression och successivitet  utan det 

handlar snarare om att bristen på utrymme sorterat bort stora delar av det innehåll som pekat mot en 
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personlig utveckling. Valet av innehåll som behållits jämfört med det som plockats bort visar på en 

strävan efter att låta ämnet vara ett färdighetsämne. 

Lgr 80 har en huvudsaklig ämnesuppfattning om svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I 

kursplanens inledning finns ett konkret  uttryckt syfte till svenskämnet i grundskolans undervisning, 

vilket består av erfarenhetspedagogiska formuleringar om elevens medvetenhet om språket som 

verktyg för att förstå, uppfatta och få kontakt med andra människor (Lgr 80, s. 133). Dessutom 

finns en kort rad som uttrycker färdighetsämnet svenska, nämligen "eleverna skall lära sig att tala 

och skriva klart, regelrätt och uttrycksfullt" (Lgr 80, s. 133). Men denna mening finns endast 

inbäddad som ett  verktyg för att nå det egentliga syftet vilket  är att göra sig förstådd. Detta gäller 

generellt  för de många men korta färdighetsinriktade formuleringar i denna kursplan. Det 

litteraturhistoriska bildningsämnet finns inte representerat någonstans utan litteraturen ska istället 

ge eleverna möjlighet att "möta verkligheten så som andra människor upplever och tolkar den. Det 

erfarenhetspedagogiska ämnet uttrycks genom flera formuleringar om gemensamma erfarenheter 

som kan exemplifieras och sammanfattas i citatet "[man måste] anknyta den gemensamma läs- och 

skrivundervisningen till händelser och dagligt arbete i klassen och till de gemensamma idéer och 

intressen som eleven utvecklar där" (Lgr 80, s. 134). Undervisningen ska också bidra till att 

elevernas gemensamma skapande, bland annat av en barn- och ungdomskultur (Lgr 80, s. 134, 136). 

Kursplanen förespråkar också till viss del ämnesintegrering då elevernas produktion, diskussion och 

undersökningar ska ske i samverkan med andra ämnen (Lgr 80, s. 134, 138). Men det som till 

största del markerar svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne är hur kursplanen talar om 

elevens plats i samhället då det markeras att undervisningen ligger till grund för elevernas säkerhet i 

flera uppräknade situationer som de möter då de lämnat grundskolan (Lgr 80, s. 133). Det  handlar 

om mer än att  språkligt klara sig i vardagen då texten också beskriver en aktiv samhällsdeltagare 

som ska kunna skaffa sig kunskaper och information genom sin läsning. "De ska få inblick i 

materiella och sociala villkor i olika tider och olika delar av världen" detta för att bland annat "ge 

dem perspektiv på sig själva i förhållande till deras egen och andras livssituation" (Lgr 80, s. 134). 

Att eleverna ska tillägna sig nya perspektiv och förståelse för andra människor är centralt  och 

återkommande i kursplanen förutom att eleverna ska få pröva olika värderingar och attityder som 

tar sig uttryck i massmedier (Lgr 80, s. 137). Genom detta ska eleven också lära sig att anpassa sitt 

språk efter olika syften och uppträdanden beroende på det sociala sammanhanget för att muntligt 

eller skriftligt kunna formulera, stå för och kommunicera en åsikt (Lgr 80, s. 135). Slutligen bör 

nämnas att kursplanen har ett avsnitt som i sig självt talar starkt för den erfarenhetspedagogiska 
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ämnesuppfattningen genom att det handlar om studier av massmedier (Lgr 80, s. 138f). Hela detta 

stycke handlar om att kritiskt granska massmedier och massmedias roll i samhället, att skapa 

gemensamt samt att sätta sig in i andras perspektiv och situation.  

Trots att den övervägande ämnesuppfattningen är ett erfarenhetspedagogiskt ämne innehåller 

Lpo 94 en fördelning bland alla ämnesuppfattningar. Bland mål att sträva mot finns formuleringar 

som representerar alla fyra ämnesuppfattningar, men i de mål som eleverna till slut ska uppnå i 

årskurs fem tyder alla formuleringar på ett färdighetsämne där allt handlar om hur eleven kan 

hantera språket på ett korrekt sätt (Lpo 94, s. 47, 49). Däremot finns inga uttrycka mål för årskurs 3 

och kursplanen uttrycker ett tydligt  avståndstagande mot successivitet där isolerade övningar 

bygger på varandra (Lpo 94, s. 48). Det litteraturhistoriska bildningsämnet finns representerat på 

flera ställen i formuleringar om värderingar och kulturarvet, bland annat redan i textens första 

stycke där man talar om goda läsvanor och vårt kulturarv (Lpo 94, s. 47). Bildningsämnet tar 

förhållandevis stor plats i kursplanen, dels genom de tidigare nämnda formuleringarna om 

kulturarvet, men också genom att  kursplanen delat upp ämnet i språk och litteratur under egna 

rubriker som två egna ämnen inom svenskämnet (Lpo 94, s. 48f). Litteraturen används förutom till 

att  förmedla ett kulturarv, till att få inblick i andra människors erfarenheter eller livsvillkor och till 

att utveckla "den egna språkbehandlingen och språkriktigheten" (Lpo 94, s. 49).

Trots den jämna spridningen i texten överväger formuleringarna om svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne något då flera nya avsnitt startar med några sådana formuleringar, de 

tar stor plats och finns närvarande även då formuleringarna uttrycker någon av de andra 

ämnesuppfattningarna. Det finns flera formuleringar som uppmanar till gemensamt arbete, 

upplevelser och språket i form av kommunikation både uttrycks och antyds som central 

utgångspunkt, bland annat i formuleringar som "språket utvecklas i ett socialt  samspel med andra. 

Det utvecklas om man aktivt deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför andra 

människor" (Lpo 94, s. 48). Det finns delar som tyder på en viss uppmuntran till ämnesintegrering 

då det markeras att  "alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets 

betydelse för lärande" (Lpo 94, s. 48).  Främst visar sig dock det erfarenhetspedagogiska ämnets 

vikt framför de andra genom formuleringar om elevens plats i samhället vilket kan exemplifieras 

genom kursplanens första mening "Att i tal och skrift kunna använda det  svenska språket är en 

förutsättning för att aktivt  kunna delta i samhällslivet" (Lpo 94, s. 47). Språkets funktion inom 

kultur, personlig och social utveckling är enligt kursplanen central och i dessa formuleringar finns 
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antydningar om svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, personlig utveckling och som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Lpo 94, s. 47-48). 

Lgr 11 har en huvudsaklig ämnesuppfattning om svenska som ett  erfarenhetspedagogiskt ämne, 

även om svenska som färdighetsämne tar stort utrymme i kursplanen. Dessutom finns spridda 

formuleringar som visar på personlig utveckling, men de är mycket få och ofta i anslutning till 

bredare erfarenhetspedagogiska formuleringar. En stor del av det centrala innehållet liksom 

kunskapskraven för årskurs 3 markerar ett färdighetsämne med fokus på handstil, alfabetet och 

språkliga normer som skiljetecken och stavning (Lgr 11, s. 223). Både i läsande och skrivande ska 

eleven ta till sig olika strategier för att arbeta effektivt (Lgr 11, s. 223, 227). Däremot har 

kursplanen inga tydliga formuleringar om successivitet eller en bestämd progression som annars 

tyder på ett mer renodlat färdighetsämne. Färdigheterna i kursplanen är formulerade på ett sådant 

sätt att det framgår att undervisningen inte handlar  om isolerade färdighetsövningar utan istället är 

de vinklade mot att underlätta olika former av  kommunikation. Det finns flera formuleringar som 

tyder på ett erfarenhetspedagogiskt ämne i alla kursplanens delar. De betonar bland annat 

gemenskap även om formuleringarna snarast  markerar att man kan utföra ett arbete antingen 

tillsammans med andra eller också enskilt. Det uttrycks inte med tydlighet någon uppmaning till 

ämnesintegrering för att utveckla undervisningen. Det  som texten däremot uttrycker är elevens plats 

i samhället då det redan inledningsvis formuleras med att "språk är människans främsta redskap för 

att  tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet  [...] 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, generationer och språk möts" (Lgr 11, s. 222). 

Det finns också många formuleringar som handlar om kommunicerande, formulerande och uttryck 

av åsikter och tankar  vilket markerar en aktiv samhällsdeltagare som kan vara kritiskt granskande 

mot källor och inse hur avsändaren påverkar budskapet  (Lgr 11, s. 222). Litteratur ska användas för 

att  eleven ska få vara med om "berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften" 

samt "berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter" (Lgr 11, 

s. 223). Tvetydigheten i kursplanen exemplifieras med att "genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkliga förmåga och 

kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften" (Lgr 11, s. 222). Citatet visar på hur 

förmågan att språka är skild från vad som sägs, vilket talar för ett färdighetsämne. Samtidigt ska 

förmågan utvecklas med syfte att  kunna kommunicera och uttrycka sig, något som visar på ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. 
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6.2. Historisk jämförelse

6.2.1. Jämförelse med utbildningsfilosofiska perspektiv som verktyg

   Figur 6.1: Historisk jämförelse utifrån utbildningsfilosofier

I ovanstående figur framgår det att Lgr 62 och Lgr 69 skiljer sig markant från övriga kursplaner. 

Lgr 62 har något mer dragning åt ett deltagande arbetssätt än Lgr 69, vilket gör att den ligger något 

närmare progressivismen. Trots detta är båda tydligt essentialistiska och befinner sig högt upp i den 

mittre kolumnen för en skola underordnad samhällsutvecklingen. Detta beror främst på den 

förväntade förmedling av kunskaper från lärare till elev som framgår av kursplanerna. Skillnaden 

mellan de två kursplanerna beror på att avsnittet  om förslag till disponering av studieplan tagits bort 

ur Lgr 69 och det är i detta avsnitt som den något mer progressivistiska synen framkommer i Lgr 

62. I övrigt  är de två kursplanerna i stort sett identiska. Vissa meningar har formulerats om till Lgr 

69, dock är detta ingenting som påverkar vilken utbildningsfilosofisk syn som framträder.
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I skenet av likheten mellan Lgr 62 och Lgr 69 blir skillnaden mellan Lgr 80 och dess 

föregångare desto tydligare. Den har ett annat fokus då den återkommande poängterar elevaktiva 

arbetsformer, samhällsengagemang och påverkan. Lgr 80 understryker också elevernas erfarenheter 

som en viktig utgångspunkt i undervisningen och uppmanar till att låta eleverna arbeta tillsammans, 

något som inte alls förekommer i Lgr 62 eller Lgr 69. Att samtala och diskutera är något som 

framhålls i Lgr 80, och är även det  något som förväntas bidra till elevernas medvetenhet och 

deltagande som medborgare. Dessa arbetssätt skiljer sig tydligt från den förmedlande undervisning 

som framkommer av formuleringar i Lgr 62 och Lgr 69. Allt detta gör att Lgr 80 hamnar långt till 

höger i ovanstående figur, vid fältet för en rekonstruktivistisk syn på utbildning. Den har även 

placerats något åt progressivismen, dels för att många utav dess formuleringar även stämmer in på 

ett  progressivistiskt synsätt och dels för att markera avståndet från den essentialistiska förmedlingen 

av kunskaper.

Kursplanen i Lpo 94 är den som framstår som mest inkonsekvent i vilken utbildningsfilosofi som 

framträder. Här finns flera delar av texten som pekar mot en rekonstruktivistisk syn på lärande. 

Liksom i Lgr 80 handlar dessa om påverkan och samhällsdeltagande. I Lpo 94 är dock dessa 

antydningar mot rekonstruktivism betydligt färre till antalet  än i Lgr 80 och fokuserar mer på 

deltagande än samhällsförändring. Man talar om att delta aktivt i samhället snarare än att förändra 

det. Elevaktiva och gemensamma arbetsformer betonas både i Lpo 94 och Lgr 80, där språkets 

kommunikativa syfte framgår tydligt. Här finns också flera formuleringar som beskriver hur barn 

och ungdomar utvecklas. Dessa beskrivningar är uttryckta på ett sätt som framställer barn som 

kompetenta och vetgiriga. Detta är något som inte finns i lika stor utsträckning i Lgr 80, och är även 

något som stämmer väl överens med progressivismens tankar om barn som kunskapare. Lpo 94 är 

även den enda av kursplanerna som har inslag av perennialism, något som framkommer i de 

återkommande avsnitten om litteraturen som en del av och nyckel till vårt kulturarv. Dessa finns 

under flera olika rubriker i kursplanen och understryker litteraturens roll som förmedlare av ett 

kulturarv och ett kitt mellan generationer. Talet om kulturarvet återfinns inte i någon annan kursplan 

än Lpo 94. Alla dessa komponenter gör att Lpo 94 placeras nära mitten av ovanstående figur. Den 

har dragningar åt rekonstruktivism, progressivism och perennialism på samma gång. Det omgivande 

fältet är menat att  markera denna spridning, vilken kan ställas i kontrast till placeringarna av Lgr 62 

och Lgr 69 vilka är menade att visa på en mer renodlad syn på lärande.

Även Lgr 11 uttrycker en rekonstruktivistisk syn på utbildning. Den liknar Lgr 80 på så sätt att 

den återkommande poängterar vikten av medvetna val, dock görs detta genomgående i termer av 
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kritisk granskning och värdering snarare än påverkan. Liksom Lpo 94 har Lgr 11 ett flertal 

formuleringar som stämmer överens med såväl progressivism som rekonstruktivism, även om de 

inte betonar elevernas eget intresse i lika stor utsträckning som Lpo 94. Lgr 11 skiljer sig från de 

övriga kursplanerna på så sätt att  den poängterar vikten av att ha en mottagare och att anpassa sig 

efter syfte, både vid muntlig och skriftlig framställning. Lgr 11 talar om att  stimulera elevernas 

intresse snarare än att utgå från det intresse som redan finns. Det påminner om formuleringarna i 

Lgr 62 och Lgr 69, och kan ställas i kontrast till vad som står i Lpo 94 där det talas om hur redan 

det lilla barnet är en kompetent deltagare i språkliga sammanhang. Eftersom Lgr 11 är mål- och 

resultatstyrd finns endast ett fåtal meningar som säger något om metoder eller hur eleverna ska 

tillägna sig det centrala innehållet. Den formulering i Lgr 11 som ändå säger att  eleverna ska få 

skriva både enskilt och tillsammans med andra påminner om de delar av Lpo 94, vilka talar om att 

språk utvecklas i ett socialt samspel med andra. Att kritisk granska och värdera information 

återkommer i Lgr 11 och det gör att den placeras nära det rekonstruktivistiska fältet i figuren ovan. 

Att den inte talar om samhällsförändring utan mer ett framtida samhällsengagemang gör att den 

placeras närmare progressivismen än Lgr 80. 

Över tid har de utbildningsfilosofier som framträder i kursplanernas formuleringar om 

svenskämnet i de tidiga skolåret således varierat kraftigt. Det har inte varit en utveckling från en del 

av schemat till ett annan, utan den har rört sig fram och tillbaka. Den tydligaste brytningen med de 

utbildningsfilosofier som genomsyrat tidigare kursplaner sker mellan Lgr 69 och Lgr 80, vilka 

befinner sig i varsin kolumn för skolans roll i samhället. Därefter sker något av en tillbakagång i 

och med Lpo 94, som återigen närmar sig sextiotalets kursplaner i fråga om skolans roll i samhället. 

Slutligen placerar sig Lgr 11 mellan Lpo 94 och Lgr 80. På så vis kan vi se hur utvecklingen gått 

från en syn på skolan som underordnad samhällsutvecklingen, till att vara något som både förväntas 

följa samhällsutvecklingen och samtidigt fostra sina elever till att kunna påverka samhället genom 

att göra medvetna och kritiska val.
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6.2.2. Jämförelse med svenskämnesuppfattningar som verktyg

Figur 6.2: Historisk jämförelse utifrån utbildningsfilosofier

Lgr 62 och Lgr 69 är placerade inom fält  som i detta schema står för ämnesuppfattningen 

svenska som färdighetsämne eftersom de båda tyder på flera för uppfattningen typiska drag. I 

schemat syns tydligt att  Lgr 62 har en dragning mot den personliga utveckling som behandlades i 

resultatdelen. Kursplanen består inte helt uteslutande av delar som tyder på svenska som ett 

färdighetsämne eller svenska som ett ämne för personlig utveckling även om detta är den 

huvudsakliga. Det  finns även viss fördelning av de andra uppfattningarna, exempelvis under 

rubriken Mål. Därmed finner kursplanen sin främsta placering inom färdighetsämnet, men ändå 

med en dragning mot mitten och mot nederkant där större delaktighet och ett vidare kollektivt 
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begrepp  gör sig gällande. Lgr 69 visar på samma sätt vissa formuleringar från de andra 

ämnesuppfattningarna, men då den saknar koppling till ett litteraturhistoriskt bildningsämne blir 

drar den något mer mot vänster i schemat än Lgr 62. Skillnaden består i att Lgr 62 förespråkar att 

skolan ska väcka elevernas intresse för god litteratur och för språkets skönhet, medan dessa 

formuleringar raderats ur Lgr 69 (Lgr 62, s. 125; Lgr 69, s. 128). Lgr 69:s placering mot en 

strängare eller mer betydelsefull auktoritet är en negativ definition av denna kursplan, då den 

egentligen inte förespråkar något annat eller ytterligare av det slaget än vad Lgr 62 gör. Det faktum 

att så mycket av den text som förespråkade den personliga utvecklingen var borttagen i Lgr 69 gör 

att den bör placeras längre från det nedre vänstra hörnet än Lgr 62.

Skiftet mellan Lgr 69 och Lgr 80 sträcker sig över hela schemat. Om det inte vore för Lgr 69:s 

negativa definition som placerade den så högt upp längs skalan hade förskjutningen inte varit fullt 

så markant. Den yngre kursplanen visar dock tydligt i resultatet både genom placering av utrymmet 

som formuleringarna tar, att en reell förändring skett avseende uppfattningen av svenskämnets 

motiv och funktion under de elva år som skiljer kursplanerna från varandra. 

Också vid införandet av den följande läroplanen visar sig förändringar, även om skillnaderna 

mellan Lgr 80 och Lpo 94 inte är lika stora som vid det föregående skiftet. Däremot handlar det inte 

om ett tvärt tillbakagående i exakt samma riktning som förut, även om det tvådimensionella 

schemat visar kursplanernas position på det viset. Snarare handlar det om en helt ny position som 

Lpo 94 intar, som inte alls liknar de kursplaner som annars upplevs placera sig i närheten. Lpo 94 

tar nämligen en otydlig ställning bland uppfattningarna då den innehåller en jämn blandning av alla 

svenskämnesuppfattningar. Det som skiljer sig allra mest från de andra kursplanerna är att det finns 

en tydlig riktning åt det övre högra hörnet och till den litteraturhistoriska bildningens fält eftersom 

kursplanen på ett  klarare uttryckt vis och flertalet gånger tar upp och poängterar kulturarvets 

ställning som en viktig del i samhälle, skola och social gemenskap. Lpo 94 är en av de vagaste 

skrivna och kortaste kursplanerna där många formuleringar öppnar upp  för en relativt fri tolkning 

jämfört med vad flera av de andra kursplanerna gör.

Om det finns någon kursplan som liknar Lpo 94 i inkonsekvent utbredning inom schemat är det 

Lgr 11, vilken sträcker sig mellan de ämnesuppfattningar som man schematiskt skulle kunna se som 

motsatser till varandra. Då det mesta i Syfte och hälften av Centralt innehåll handlar om ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne har kursplanen en given plats i detta fält. Samtidigt talar den andra 

halvan av Centralt innehåll och en stor del av de kunskapskrav som är aktuella för de lägre 

årskurserna 1-3, utifrån en syn på ämnet som färdighetstränande. Den kan således inte placera sig 
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likt Lpo 94 eftersom denna kursplan har del av alla ämnesuppfattningar och en sådan placering av 

Lgr 11 vore missvisande. Istället får den sträcka sig mot färdighetsämnet, likt Lgr 62 sträcker sig 

och strävar mot den personliga utvecklingens fält. Skillnaden mellan dessa kursplaners form utifrån 

de olika svenskämnesuppfattningarna är därmed mer lika än vad som syns i detta schema, vars 

konstruktion inte duger till att  låta Lgr 11 närma sig färdighetsämnet utan att ge sken av att även 

påverkas eller influeras av formuleringar som förknippas med svenskämnet som personlig 

utveckling eller som litteraturhistorisk bildning. Därför får en placering visa på utbredningen av Lgr 

11 i schemat. Som sagt visar Lgr 11 likheter med Lpo 94 då den innehåller ganska varierade 

svenskämnesuppfattningar utifrån dess formuleringar, men eftersom den har ett  tydligare fokus på 

den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen placerar sig Lgr 11 långt ut i detta fält. De 

erfarenhetspedagogiskt antydande formuleringarna får stort utrymme och tar centrala delar av 

texten i besittning. På så sätt kan man även se att Lgr 11 har gemensamma drag med Lgr 80, och är 

också den kursplan som ligger närmast Lgr 80 inom schemat. De båda kursplanerna kommunicerar 

tydligt sin uppfattning om ämnet även om Lgr 11 saknar några av de kriterier som den äldre 

kursplanen visar på i till exempel ämnesövergripande arbete. Samtidigt har Lgr 11 en egen riktning 

gentemot Lgr 80 där man skulle kunna uppfatta svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 

med färdighetsämnet som verktyg.  

Det mönster som visar sig över tid har inte haft en helt tydlig riktning. Generellt har 

kursplanernas svenskämnesuppfattning rört sig mot ett  för eleven ökat deltagande i kollektivet, 

alltså mot att tala om en aktiv elev i ett  tydligt sammanhang. Däremot har både Lgr 69 och Lpo 94 

brutit  det generella mönstret och gått i motsatt riktning mot förväntat  utifrån de riktningar som 

tagits av övriga kursplaner. De största dragen i schemat har visat sig vara en skiljelinje med å ena 

sidan  Lgr 62 och Lgr 69 inom samma fält och å andra sidan Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 inom ett 

fält  på motsatt sida. Denna skiljelinje blir som tydligast i skiftet mellan Lgr 69 och Lgr 80. Det kan 

konstateras att uppfattningen av svenskämnet under de senaste 50 åren rört sig mellan 

färdighetsämnet med fokus på att kunna använda språket korrekt efter normer och regler och en 

erfarenhetspedagogisk  träning. Den sistnämnda handlar snarare om att kunna kommunicera och att 

ingå i ett  socialt sammanhang där kommunikationen kring ett visst innehåll är central. Däremot har 

ingen kursplan visat på formuleringar som vittnar om varken ett  renodlat litteraturhistoriskt 

bildningsämne eller ett ämne för personlig utveckling, även om det senare kan sägas bidra till en 

stor del av Lgr 62 och dessutom finns representerat i alla kursplaner som ingår i studien. Flera av de 

formuleringar som intagit en central position i kursplanerna, till exempel i deras 
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syftesbeskrivningar, handlar om den deltagande individen. Därför vore det logiskt om uppfattningen 

om svenskämnet som personlig utveckling borde ge mer utslag i schemat. De flesta av dessa 

formuleringar handlar dock om ett barn som en del av samhället  snarare än ett  barn som utvecklas 

av personliga erfarenheter och känslor och faller således in under det erfarenhetspedagogiska fältet. 

 

7. Diskussion

Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11

Utbildnings-
filosofiskt 
perspektiv

Svenskämnes-
uppfattning

Essentialism Essentialism Rekonstruktivism Rekonstruktivism 
med inslag av  
progressivism 
och perennialism

Rekonstruktivism 
med inslag av 
progressivism

Färdighets-
ämne med 
inslag av 
personlig 
utveckling

Färdighets-
ämne

Erfarenhets-
pedagogiskt 
ämne

Erfarehets-
pedagogiskt 
ämne med inslag 
av litteratur-
historiskt 
bildningsämne, 
färdighetsämne 
och personlig 
utveckling

Erfarenhets-
pedagogiskt 
ämne med inslag 
av 
färdighetsämne

Figur 7.1: Jämförelse mellan de två textanalyserna. Tabell över delstudiernas resultat. 

Vid en jämförelse av resultaten i respektive studie visar sig den generellt  pendlande rörelsen över 

tid mellan de olika kursplanerna, vilken utgör en stor likhet mellan delstudiernas resultat. Däremot 

finns det mera detaljerade skillnader, och en av dem som bör uppmärksammas är placeringen av 

Lgr 62. Som det nämndes i Teoretiska utgångspunkter finns det utbildningsfilosofier vars kriterier 

påminner om kriterier för vissa svenskämnesuppfattningar och vice versa. Den utbildningsfilosofi 

som svenska som personlig utveckling mest påminner om i sina kriterier är progressivism, då de 

båda står för individen och för elevens egna upplevelser och erfarenheter. På samma sätt påminner 

kriterierna för essentialism till viss del om kriterierna för svenska som färdighetsämne då dessa 

båda står för en förmedling av kunskap. Men i analysernas respektive schema, se figur 6.1 och 6.2 

visar sig relationen mellan Lgr 62 och Lgr 69 inte stämma överens så enkelt. Det är ett betydligt 

större glapp mellan dessa kursplaner i analysen med svenskämnesuppfattningar än i analysen 

baserad på utbildningsfilosofier, trots att det är just mellan essentialism och progressivism 
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respektive svenska som färdighetsämne och svenska som personlig utveckling som kursplanerna 

förhåller sig till varandra. Detta beror på den så viktiga skillnaden mellan analysverktygen som 

poängterades i Teoretiska utgångspunkter. Kriterierna som talar för progressivism respektive 

svenska som personlig utveckling liknar endast varandra till en viss grad men det finns betydligt fler 

formuleringar som kan kategoriseras som personlig utveckling. Den är alltså vidare i sin definition, 

och det påverkar hur ämnessynen i Lgr 62 och i Lgr 69 förhåller sig till varandra i respektive 

delstudie. Detta eftersom progressivism kräver att  undervisningen utgår ifrån elevens personliga 

intressen och erfarenheter medan svenskämnet som personlig utveckling kan handla både om att 

stimulera de personliga intressena och om att  använda dem som utgångspunkt. Skillnaden mellan 

delstudiernas resultat angående förhållandet  mellan ämnessynen i Lgr 62 respektive Lgr 69 kan 

ytterligare exemplifieras med ett citat som omformulerats i Lgr 69. I Lgr 62 lyder citatet:

"[Undervisningen] bör lägga grunden till en god studieteknik. Undervisningen i svenska 

bör stimulera elevernas läslust, väcka deras intresse för god litteratur och uppodla deras 

sinne för språkets skönhet" (Lgr 62, s. 125)

I Lgr 69 har meningen skrivits om till att:

"[Undervisningen] bör lägga grunden till en god studieteknik och goda arbetsvanor. 

Undervisningen i svenska bör stimulera elevernas läslust, väcka deras intresse för litteratur 

och odla deras sinne för språket" (Lgr 69, s. 128). 

Eftersom Lgr 69 har lagt till formuleringen om goda arbetsvanor förstärks färdighetsämnet. 

Dessutom har denna kursplan ingen formulering om god litteratur eller om språkets skönhet. Dessa 

nämns istället i Lgr 62 och för därmed den äldre kursplanen i riktning mot svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Kursplanernas placering i förhållande till varandra utifrån ett 

utbildningsfilosofiskt perspektiv påverkas inte av omformuleringen eftersom den inte 

överensstämmer tydligt med något av utbildningsfilosofiernas kriterier. Istället är det  orden 

stimulera och väcka uttryck som visar på ett oförändrat essentialistiskt perspektiv i kursplanen från 

1969. 

Englund (1986) skriver att det i Lgr 62 och Lgr 69 kan uttydas ett progressivistiskt perspektiv på 

utbildning, till skillnad från den tidigare essentialistiska traditionen. Detta är något som inte 
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stämmer överens med vår studie, i vilken båda dessa kursplaner har kategoriserats som tydligt 

essentialistiska. Denna skillnad skulle kunna förklaras av att Englund i sin analys behandlar hela 

läroplanen medan vår studie enbart analyserar kursplanen i svenska. De delar av läroplanen som 

visar på det progressivistiska perspektiv som Englund talar om skulle således kunna finnas i 

läroplanens allmänna delar eller någon av de andra kursplanerna.

I de båda delstudiernas analyser i denna studie uppmärksammas det oregelbundna mönster som 

bildas om man följer  kursplanernas placeringar kronologiskt. Dessutom har de riktningar som 

kursplanernas skiften tagit överrensstämt med varandra på så vis att Lgr 62 befinner sig närmre 

kursplanerna från 80-talet och framåt än vad Lgr 69 gör samt att  Lpo 94, Lgr 11 och Lgr 80 bildar 

en sammanhängande diagonal inom vardera. Skiftet vid den stora brytningen mellan Lgr 69 och Lgr 

80 är markant utifrån båda våra delstudier. Eftersom det markeras ett tydligt skifte mellan dessa 

kursplaner i båda delstudierna kan man anta att synen på svenskämnet förändras mellan Lgr 69 och 

Lgr 80, vilket ger utslag i båda analyserna. I förhållande till G Malmgrens (1999) studie av 

kursplanerna för svenska i gymnasieskolan kan det konstateras att våra resultat för grundskolans 

kursplaner överensstämmer tidsmässigt med Malmgrens resultat  för gymnasieskolan. Exempelvis 

kan den tvära brytningen från tidigare kursplaner vid införandet av Lgr 80 ses redan i Supplement 

22 från 1975, vilket  sedan förstärks ännu mer i Supplement 80 som utkom 1982. Där förespråkas att 

förbereda eleverna inför deras framtida liv samt att ta tillvara på deras erfarenheter och använda sig 

av diskussioner i undervisningen, vilket överensstämmer med formuleringarna i Lgr 80.

I vår delstudie med utbildningsfilosofiska perspektiv som verktyg kategoriserades Lgr 80 som 

tydligt rekonstruktivistisk. Detta stämmer överens med Englunds (1986) studie där han konsterar att 

hela Lgr 80 har en dragning åt ett rekonstruktivistiskt perspektiv och därigenom skiljer sig från 

tidigare kursplaner. Dessutom poängterar Englund att kursplanen i svenska är ett  av de delar där det 

rekonstruktivistiska perspektivet på utbildning är extra tydligt, något som alltså bekräftar vårt 

resultat.

Placeringen av Lpo 94 visar i denna studie en till viss del oprecis eller inkonsekvent kursplan 

som har flera utbildningsfilosofier och svenskämnesuppfattningar representerade i sin text. Detta 

resultat både skiljer sig och liknar de tidigare studier som gjort på ämnet. L-G Malmgren (1996) 

skriver om kursplanens diffusa karaktär men poängterar att  det som trots allt  kan fastslås är att 

ämnet definitivt inte är något färdighetsämne, just på grund av det  avståndstagande som uttalas i 

texten. I delstudien utifrån svenskämnesuppfattningar placerades Lpo 94 trots detta bland annat i 
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färdighetsämnets fält och resultatet  får uppbackning både i Bergöös (2005) och Hellbergs (2008) 

resultat, även om dessa poängterar färdighetsämnet än mer tydligt än vad som gjorts gällande här. 

I samma delstudie visade sig Lpo 94 ha formuleringar som var näst intill jämnt fördelade bland 

alla svenskämnesuppfattningar vilket stämmer överens med kursplanens inkonsekventa placering 

inom analysen utifrån utbildningsfilosofier. Detta kan i jämförelse med Perssons (2007) 

utgångspunkter och resultat tyda på att de olika synsätt på ämnet som finns representerade 

samverkar med varandra och säger därmed emot att det  skulle finnas tydliga skiljelinjer dem 

emellan. Persson (2007) talar om att  olika ämnessyner i kursplanerna samverkar med och 

kompletterar varandra för ett mångfacetterat ämne snarare än att tävla om utrymmet (Persson, 2007, 

s. 121). Både Hellberg (2008) och Ågren (1996) poängterar dock att Lpo 94:s korta form och 

komprimerade struktur utan rekommendationer om arbetssätt eller några längre målbeskrivningar 

bidragit till en förändrad och något svårdefinierbar karaktär (Ågren, 1996, s. 44; Hellberg, 2008, s. 

27, 29). Att Lpo 94 är svårplacerad i båda delstudierna kan även ses i ljuset av Englunds (1994) 

resonemamg om hur Lpo 94:s utformning påverkades av regeringsskiftet 1991, och därför 

innehåller formuleringar från flera olika politiskt motstridiga viljor (Englund, 1994, s. 44).

Angående placeringen av Lgr 11 finns det ett flertal detaljer som är värda att uppmärksamma. 

Både utifrån svenskämnesuppfattningar och utbildningsfilosofier har Lgr 11 placerats intill Lgr 80. 

En viktig skillnad är dock att de har olika riktningar. Lgr 11 dras utifrån delstudien med 

svenskämnesuppfattningar mot svenska som färdighetsämne vars kriterier inte påminner om 

kriterierna för progressivism som Lgr 11 enligt analysen med utbildningsfilosofier närmar sig. I 

analysen som baseras på utbildningsfilosofiska perspektiv utgör den enda formulering som säger 

något om hur undervisningen ska gå till en avgränsning för placeringen av Lgr 11 i schemat. 

Kursplanen uttrycker att undervisningen ska ske både enskilt och tillsammans med andra, vilket inte 

stämmer överens med ett essentialistiskt perspektiv som förespråkar en förmedling av kunskap. 

Snarare pekar den mot progressivism eftersom formuleringen antyder ett elevaktivt arbetssätt. En 

sådan avgränsning är inte aktuell utifrån svenskämnesuppfattningarna, även här på grund av 

analysverktygens olika kriterier. Lgr 11 uttrycker i en alltför liten utsträckning ämnet  som personlig 

utveckling eller om ett litteraturhistoriskt bildningsämne för att  placeringen ska sträva mot något av 

dessa fält. Istället strävar Lgr 11 utifrån svenskämnesuppfattningarna mot färdighetsämnet och har 

även en symbolisk placering i schemat där. Detta eftersom svenskämnet som färdighetsämne inte i 

så stor utsträckning är beroende av hur eleven tillägnar sig kunskapen utan snarare vilka slags 

kunskaper det handlar om, i detta fall formaliserade språkfärdigheter. 
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Utifrån delstudien med svenskämnesuppfattningar gör svenska som färdighetsämne sig gällande 

som en central eller betydelsefull syn på svenskämnet i majoriteten av kursplanerna, bland annat då 

utvecklingen av språkfärdigheter i Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 antyds bidra till kursplanens 

huvudsakliga ämnesuppfattning, som i deras fall är det erfarenhetspedagogiska ämnet. Detta utfall 

liknar de resultat som Martinsson (2010) presenterat då han menar att färdighetsträning generellt  är 

något som tränas och utvecklas i de yngre åren medan innehållet  väger allt tyngre i högre årskurser 

(Martinsson, 2010, s. 104). Hans resultat stämmer överens med det som i denna studie 

uppmärksammats om både Lpo 94 och Lgr 11 där uppnåndemål respektive det centrala innehållet 

inte riktigt stämmer överens med kursplanernas respektive syften (Lpo 94, s. 47, 49; Lgr 11, s. 222, 

227). I det som krävs av eleverna eller av vad undervisningen bör bestå av finns många 

formuleringar som snarast visar på ett färdighetsämne, medan beskrivningarna av syftet rör sig 

mycket mer mot ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I de kunskapskrav som finns för högre årskurser 

i Lgr 11 uppfyller formuleringarna i större utsträckning de kriterier som talar för en 

erfarenhetspedagogisk ämnessyn. 

För att finna en möjlig orsak till den väldigt växlande och varierande placering som utgjorts av 

läroplanerna i båda delstudiernas analyser kan en jämförelse med Bergöös (2005) resultat vara 

relevant. Hennes studenter upplevde sin egen syn på svenskämnet som skild från den för tillfället 

rådande eller den de växt upp med (Bergöö, 2005, s. 250-251). Om hennes resultat visar på en 

generell inställning kan detta vara en möjlig orsak till kursplanernas växlande placeringar. Till 

exempel vore det då orimligt att Lpo 94 skulle fortsätta följa i samma mönster efter det markanta 

skiftet mellan Lgr 62 och Lgr 80, eftersom Lpo 94 då endast hade fortsatt på samma väg med 

samma inställning som då Lgr 80 skapades. Att bryta mot den rådande kursplanen innebar därmed 

en strävan åt något annat håll än det  som drev den rådande, vilket schematiskt uttrycks som en 

tillbakagång eller ett inkonsekvent hoppande. 

Sammanfattningsvis visar de båda studierna på kursplanernas kronologiskt pendlande eller 

växlande rörelser över respektive schema mellan olika ämnesuppfattningar eller olika 

utbildningsfilosofier. Trots att studierna på detaljnivå har flera skillnader utmärker dessa endast 

analysverktygens särart och överskuggar inte den generella likheten i kursplanernas förhållande till 

varandra. Särskilt  poängteras skiftet mellan Lgr 69 och Lgr 80 som markant och G Malmgren 

(1999) vittnar om hur ämnessynen förändrats mellan dessa två kursplaner. Ett möjligt förslag på en 

av orsakerna till kursplanernas pendling i förhållande till varandra framgick i en jämförelse med 

Bergöös (2005) studie om lärarstudenters olika ämnessyn. Placeringen av Lpo 94 var oprecis utifrån 
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båda delstudierna och några möjliga orsaker tas upp i diskussionen. Dels kunde man se den 

inkonsekventa ämnessynen i kursplanen som ett uttryck för utbildningsfilosofiernas respektive 

svenskämnesuppfattningarnas samverkan och komplettering av varandra i likhet  med Perssons 

(2007) antaganden. Men otydligheten kan också bero på kursplanens korta och sammanfattande 

karaktär. I en jämförelse med vad Englund (1994) noterat framkommer ytterligare en orsak till den 

saknade riktningen i kursplanen då det skulle kunna handla om en politisk kompromiss. 

8. Konklusion
Denna studies syfte var att klargöra hur synen på svenskämnet kommer till uttryck och 

framträder i kursplaner för ämnet svenska mellan år 1962 och 2012. Detta har genomförts utifrån de 

två analysverktygen svenskämnesuppfattningar och utbildningsfilosofier. Analysen visar hur synen 

på svenskämnet förändrats över tid då utvecklingen inom utbildningsfilosofier gått från en 

essentialistisk syn i Lgr 62 och Lgr 69, via en rekonstruktivistisk ämnessyn i Lgr 80, genom en mer 

inkonsekvent syn på svenskämnet i Lpo 94 och slutligen åter till en progressivistisk  syn på 

svenskämnet. Analysen utifrån svenskämnesuppfattningar visade hur ämnessynen gått från att 

handla främst om ett färdighetsämne i Lgr 62 och Lgr 69, till att markant skifta till ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne i Lgr 80, via en jämn blandning av ämnesuppfattningarna i Lpo 94 

tillbaka till ett mer erfarenhetspedagogiskt  ämne i Lgr 11. 

Delstudiers resultat och analyser stämmer väl överens vad gäller det pendlande mönstret i 

utvecklingen av kursplanernas ämnessyner och det kan i en jämförelse med tidigare forskning som 

tagits upp finnas flera möjliga orsaker till denna växlande utveckling. Sammantaget kan det vara 

något som visar på hur kursplanen tydligt präglas av de skiftande strömningarna i samhället. Detta 

exemplifierar hur viktigt det är att studera kursplanerna utifrån sitt historiska och kronologiska 

sammanhang (Lundgren, 1983, s. 24). 

Det resultat som denna studie har kommit fram till kan ligga till grund för fortsatta diskussioner 

och undersökningar kring vilka didaktiska val som visar på svenskämnets syfte och på vilken 

ämnessyn dess kursplaner förmedlar. Då resultaten utifrån våra två analysverktyg visade sig stämma 

väl överens skulle det vara intressant att undersöka om även andra analytiska verktyg skulle ge 

liknande resultat. Detta gäller kanske främst Lgr 11, vilken ännu inte hunnit undersökas i samma 

utsträckning som tidigare kursplaner.
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