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Sammanfattning 
Denna uppsats har skrivits inom ramen för projektet ”Att hävda ett revir” i vilket några forskare söker 

finna gemensamma drag mellan tre ämnesföreningars arbete, knutna till det svenska skolväsendet. 

Svensklärarföreningen är en av dem.  

Uppsatsen har studerat Modersmålslärarnas förenings/Svensklärarföreningens (MLF/SLF) 

argumentation i föreningens skrifter under åren 1960 till 2000. Syftet med undersökningen har varit att 

studera föreningens interna diskussion om svenskämnet för att se om argumentationen främst handlat 

om att hävda svenskämnets revir eller att förändra det. Intressant har varit att se om föreningens arbete 

förändrats i en förändrad kontext och i kontakten med andra aktörer på fältet svenskt skolväsende. 

Viktiga parametrar som varit föremål för förändring under dessa läroplansrevisioner har varit timmar 

till ämnenas förfogande, i ämnena ingående moment, påtalad samverkan mellan ämnen och 

ämnesuppfattning. Argumentationsanalysen har utgått ifrån Donald Broadys tolkning av Bourdieus 

fältbegrepp och ifrån Edmund Knutas tolkning av Basil Bernsteins begrepp klassifikation och 

inramning. 

Undersökningen visar att föreningen tidvis upplever att svenskämnet i styrdokumenten tilldelas 

en svag klassifikation och man uttalar oro för att detta ska leda till att ämnet upplevs som vagt. 

Diskussionen om vilka moment som ska ingå i svenskämnet är levande under undersökningsperioden. 

Vid dessa tillfällen hävdar föreningen svenskämnets revir, uttalar en stark inramning av vad som, 

enligt dem, egentligen är svenskämnet. Argumentationen har också haft som syfte att mobilisera 

medlemmarna till ett utvidgande av svenskämnets revir. Svenskämnet får under 

undersökningsperioden fler timmar till förfogande. Under undersökningsperioden utvidgas också den 

grupp ur vilka man rekryterar medlemmar och den grupp som man i föreningen räknar till 

svensklärare. Föreningen utvecklar alltså sin bild av svenskläraren till att omfatta alla dem som 

undervisar i svenskämnet i hela skolan, inte bara på det teoretiska gymnasiet. Under 

undersökningsperioden pågår en diskussion om vilken ämnesuppfattning som ska styra svenskämnet, 

den föreningstraditionella synen på svenska som ett bildningsämne, eller synen på svenskämnet som 

ett färdighetsämne, ett kommunikationsämne eller som ett relativt ämne inriktat på individens behov. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att betonandet av svenskämnets traditionella moment 

kvarstår i argumentationen under hela perioden men att bilden av svenskämnet ändå utvecklas. 
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1 Inledning 
Kära gamla Svensklärarförening 
När nu tiden för avskedet kommit, ville jag tacka dig för all glädje och nytta jag 
haft av dig. Jag har varit medlem alltsedan jag våren 1938 tog examen vid högre 
lärarinneseminariet, inspirerad av Odal Ottelin och Karl Larsson att hålla 
Modersmålets fana högt. Mitt intresse för ämnet väcktes av min gymnasielärare i 
Skara, Hugo Swensson, som i en av sina böcker säger, att han såg som sin uppgift 
att lägga ut kompasser för de intresserade. Jag har haft stor nytta av 
Modersmålslärarnas förenings årsskrift direkt i min undervisning och alltid 
propagerat bland mina kolleger för medlemskap. Det dröjde faktiskt flera år innan 
jag förstod att inte alla modersmålslärare var medlemmar. De visste inte vad de 
gick miste om. Så hamnade man på grundskolans högstadium och ämnet var inte 
lika roligt längre. Nu hade årsskriften kompletterats med Svenskläraren och den 
har varit till stor nytta också den, men nu har jag blivit pensionerad och anser mig 
böra lämna föreningen. _ _ _ Alltså! Tack och farväl!_ _ _ jag hoppas verkligen 
att alla svensklärare blir medlemmar. Då kanske den nya dagen gryr när ämnet 
åter kan bli aktat och ärat.1 

 
Detta brev skickade en svensklärare till tidskriften Svenskläraren år 1978, då hon gick i 

pension efter ett yrkesverksamt liv som svensklärare. Som svensklärare hade hon varit 

medlem i den ämnesförening som engagerar svensklärarna och brevet är publicerat i 

ämnesföreningens tidskrift. När hon gick med som medlem hette föreningen 

Modersmålslärarnas förening. Den huvudsakliga målgruppen för Modersmålslärarnas 

förening var av traditionen modersmålslärare som verkade inom läroverken. 1970 bytte 

föreningen namn till Svensklärarföreningen2. Företrädarna för Svensklärarföreningen 

arbetade efter namnbytet för att vidga föreningens målgrupp till att innefatta alla dem som 

undervisar i svenska på samtliga nivåer i det svenska skolsystemet. 

                                                

Som medlem i ämnesföreningen fick läraren en medlemstidskrift fyra till sex gånger per 

år och en årsbok. Fram till 1970 hette medlemstidskriften ”Vårt modersmål” men i samband 

med föreningens namnbyte bytte medlemstidskriften, efter en namntävling bland 

medlemmarna, namn till ”Svenskläraren”.  

Under sitt yrkesverksamma liv var denna lärare med om genomgripande förändringar av 

det svenska skolväsendet och av det skolämne som hon undervisade i och troligen kände 

varmt för. I sitt brev uttrycker hon sig om dessa förändringar. Att uttrycka sig om 

svenskämnet och svenskämnets förändringar, under den period då det svenska skolsystemet 

 
1 SL 1/78, s 30; Brevet är forkortat av tidskriftens redaktör 
2 Fortsättningsvis förkortas Modersmålslärarnas förening MLF och Svensklärarföreningen förkortas SLF. 
Föreningstidskriften Vårt Modersmål förkortas VM och Svenskläraren förkortas SL. Årsskriften 
Modersmålslärarföreningens årsskrift förkortas MLÅ och Svensklärarföreningens årsskrift förkortas SLÅ. 
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genomgick omvälvande förändringar, det är hon inte ensam om. Ämnesföreningens skrifter 

var en kanal för ämnesföreträdare att uttrycka sig i.  

Det finns flera syften bakom en ämnesförenings arbete än att låta medlemmar komma 

till tals. Per-Olov Svedner, mångårig skribent i tidskriften ”Svenskläraren”, skriver 1990 att 

föreningens uppgift är att:  

arbeta för svenskämnets och svenskundervisningens främjande. […] Det innebär i 
praktiken ett arbete på två fronter: en inre, som gäller sådana åtgärder och förslag 
som kan berika undervisningen i skolorna och en yttre, som innebär bevakning av 
vad ansvariga myndigheter föreslår och beslutar.3   
 

Svensklärarföreningen är inte den enda ämnesföreningen med anknytning till det svenska 

skolsystemet. Tore Donnér, medlem i Biologilärarnas förening, sammanfattade vid denna 

förenings femtioårsjubileum ämnesföreningarnas arbete med orden: ”Den viktigaste uppgiften 

för varje ämnesförening är naturligtvis att hävda ämnets revir.”4 

Inom ramen för projektet ”Att hävda ett revir” jämför Jonas Hallström, Mats Sjöberg och 

Bengt-Göran Martinsson hur Biologilärarnas förening, Historielärarnas förening och 

Svensklärarföreningen arbetat för sina ämnen och hur de använt sina skrifter i 

ämnesideologiska syften. I skrifterna uttrycker man sig om ämnet och bedriver en 

ämnesideologisk argumentation. Tidskrifterna, skriver de, bör vara föreningarnas viktigaste 

medel för att skapa en sammanhållande, identitetsskapande funktion och att hävda ämnets 

revir5. Denna uppsats är skriven inom ramen för detta projekt. Den studerar hur skribenter i 

MLF/SLF:s skrifter argumenterar för svenskämnet under de för svensk undervisning 

omvälvande åren 1960 till 2000. Ämnesföreningarnas och MLF/SLF arbete har även tidigare 

studerats och föreningens skrifter har använts som källor i undersökningar om föreningens 

arbete. Ingen av dessa undersökningar har emellertid studerat hur företrädare för MLF/SFL 

bedrivit en ämnesideologisk argumentation runt svenskämnet under perioden 1960-2000.  

                                                 
3 SL 1/90, s 2 
4 Hallström, Martinsson, Sjöberg  2008, s 21 
5 Hallström, Martinsson, Sjöberg 2008, s 22 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Under åren 1960 till 2000 genomgick det svenska skolväsendet stora förändringar. 

Förändringar i skolväsendet påbjuds genom revideringar av läroplanen och kursplanerna för 

de olika ämnena. I dessa föreskrivs hur många timmar varje ämne får till sitt förfogande och 

vilka moment som ska ingå i respektive ämne. Eventuell samverkan mellan ämnen och hur 

ämnesinnehållet fördelas över stadierna framkommer i läroplanen liksom föreskriven 

ämnesuppfattning för respektive ämne.  

När Donnér säger ”att hävda ett revir” uttrycks ett bevarande av ämnets ställning. Verbet 

hävda förklaras i Svensk ordbok på tre sätt. Den andra förklaringen passar in i sammanhanget 

”att hävda ett revir”: att ”(med kraft) försvara och vidmakthålla ngns ställning (på visst 

område), ngn princip e.d.” En tanke som dyker upp är om MLF/SLF i dessa föränderliga tider 

inte bara arbetade för att försvara ämnets revir utan också strävade efter att anpassa, utvidga 

och utveckla ämnet och ämnets gränser. Verbet anpassa förklaras i Svensk ordbok som 

”ändra (egenskaperna hos ngt) till större lämplighet i förhållande till de angivna 

omständigheterna”. Verbet utvidga förklaras som ”göra vidare vanl. med avs. på område e.d. 

[---] äv. mer abstrakt göra mer omfattande”. Verbet utveckla förklaras på två sätt och den 

första förklaringen passar in i detta sammanhang: ”omvandla till ngt mer komplicerat eller 

omfattande som vanl. är mer värdefullt”.  

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i MLF/SLF:s skrifter från perioden 1960-

2000, studera föreningens ämnesideologiska argumentation för att se hur föreningen 

diskuterar sitt revir i en föränderlig kontext med avseende på svenskämnets tidfördelning, 

ingående moment, ämnesuppfattning samt samverkan mellan andra ämnen. För att studera om 

avsikten med föreningens ämnesideologiska argumentation inte bara varit att hävda, utan 

kanske också att utvidga, anpassa och utveckla föreningens traditionella revirgränser ställer 

jag följande frågor till materialet: 

 Förekommer intern argumentation som har som syfte att inte bara hävda 

svensklärarnas revir på fältet svenskt skolväsende utan även förändra detta revir? 

Vilket idéinnehåll har i så fall denna argumentation? 

 Vad blir konsekvenserna för svenskämnets relation till andra ämnen på fältet svensk 

utbildning om svensklärarna försöker förändra sitt revir? 

 Är föreningens ämnesideologiska struktur konstant eller förändras den i samband med 

att svenskämnets förutsättningar förändras under undersökningsperioden? 
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1.2 Källor 
Källmaterialet till föreliggande uppsats är artiklar publicerade i MLF/SLF:s medlemsorgan 

Vårt modersmål/Svenskläraren under åren 1960 till 2000, samt artiklar från föreningens 

årsskriftserie under samma period. 

Modersmålslärarnas förening årsskrift/Svensklärarföreningens årsskrift, som 

började utges 1917, hade som syfte att bidra till fortbildning bland modersmålslärarna och 

innehöll artiklar med lektionsförslag samt artiklar om språk och litteratur. Fram till 1970-talet 

innehöll årsskriften även föreningens årsberättelse. Sedan 1980-talet har årsskriften haft ett 

renodlat tematiskt innehåll.  

 Medlemsbladet började utges 1956 och hette då Vårt modersmål. 1970 bytte tidskriften 

namn till Svenskläraren. Vårt modersmål utkom med fyra nummer per år. Svenskläraren, 

utkom med sex nummer per år mellan 1971 och 1983, därefter har tidskriften utkommit med 

fem nummer per år.  

 Föreningen har även utgett en skriftserie från 1915 som ursprungligen innehöll hela 

skönlitterära verk för skolbruk och senare även facklitteratur för svensklärare.6 Tanken var att 

utgivningen av hela verk till lågt pris skulle stimulera undervisningen från in 

litteraturhistorisk inriktning.7 Eftersom skriftserien aldrig innehållit föreningsmaterial har 

denna utgivning inte varit föremål för denna undersökning.  

                                                 
6 Roman 2006 s 133 
7 Brink 1987 s 76-101 
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1.3 Metod 
Tidsperioden 1960 till 2000 är en särskilt intressant period i svensk utbildningshistoria 

eftersom utbildningssystemet under dessa år genomgick genomgripande förändringar. 

Perioden inleddes med 1960-talets grundskolereform (1962) och gymnasiereform (1965) och 

avslutades med 1990-talets decentralisering och kommunalisering av skolsystemet samt de 

nya läroplanerna för de obligatoriska och frivilliga skolformerna 1994. För att kunna följa den 

inledande och avslutande debatten i föreningen har jag valt undersökningsperioden 1960-

2000.  

När jag valt ut de artiklar som ligger till grund för undersökningen har jag inledningsvis 

beaktat samtliga artiklar som publicerats i skrifterna under de aktuella åren. Jag har därefter 

för fortsatt analys valt ut de artiklar som på något sätt uttalar sig om svenskämnet på ett 

ämnesideologiskt sätt.  

Med uttrycket ”ett ämnesideologiskt sätt”, avser jag, när skribenterna uttalar sig om 

ämnets innehåll, betydelse, ämnesuppfattning, omfattning, utveckling etc. Detta förekom 

främst i ledare, debattartiklar, insändare, artiklar där styrelsen redovisade sitt arbete samt i 

referat från föreningsaktiviteter. Sådana artiklar förekom i Vårt modersmål/Svenskläraren 

under hela undersökningsperioden. Däremot ändrade innehållet i årsboken karaktär under 

1980-talet och blev temanummer istället för artikelsamlingar. I och med detta försvann 

artiklar med ämnesideologiskt innehåll från repertoaren. Skribenterna har varit 

styrelsemedlemmar, redaktörerna för skrifterna, enskilda lärare, lärarutbildare, utredare. 

Skribenterna har naturligtvis individuella uppfattningar och i möjligaste mån har jag 

namngivit skribenterna då jag citerat dem. Många ledare, särskilt i början av 

undersökningsperioden, står emellertid utan underskrift. Det går då inte att säga om det är 

föreningens ordförande, tidskriftens redaktör eller någon annan som fungerat som 

ledarskribent.  

Hallström, Martinson och Sjöberg har i sin studie av ämnesföreningarnas skrifter 

formulerat fyra genrekategorier, vetenskap, ämnesdidaktik, recension, opinion samt en 

kategori övrigt, vilkas förekomst de söker i skrifterna8. För den här undersökningen har dessa 

genrekategorier inte varit aktuella. Det beror på att jag har tagit till mig argumentation i alla 

texter där sådan förekommer, oavsett genre.  

Jag har betraktat alla argument, som legat till grund för undersökningen och som hämtats 

från skrifterna, som föreningssynpunkter. I och med att dessa texter blivit utvalda av 

                                                 
8 Hallström, Martinsson och Sjöberg 2008 s 27 
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redaktören och publicerade i föreningens medlemsskrifter har jag utgått ifrån att detta är texter 

och argument som föreningen vill föra fram och stå för i de diskurser där föreningen vill 

förekomma. I vissa frågor har det förekommit intern debatt och olika argument har förts fram. 

Jag redovisar i dessa fall båda sidors argument och påtalar om det förekommit polemik. 

En kvalitativ innehållsanalys har använts. Sådana analyser handlar om att åskådliggöra 

textinnehåll.9 Jag har inte haft för avsikt att göra någon språklig argumentationsanalys på 

materialet. 

När jag betraktat de ämnesideologiska argumenten har jag gjort det utifrån Donald 

Broadys tolkning av Bourdieus fältbegrepp och Edmund Knutas beskrivning av Bernsteins 

begrepp klassifikation och inramning. 

Enligt Broady beskriver Bourdieu ett fält som ett intresseområde med gemensamma 

värden. På fältet finns olika aktörer (människor eller institutioner) som strider om sina 

positioner på fältet. Den som dominerar fältet vill försvara sin position mot konkurrenter, som 

strävar efter att öka sitt eget inflytande och som kanske även vill ta över helt. Fältets aktörer 

har en gemensam uppfattning om vilka värden, dvs. tillgångar eller resurser, som kampen 

gäller och som det är värt att kämpa för. Det är detta som håller ihop fältet. I Bourdieus 

språkbruk kallas de gemensamma uppfattningarna doxa medan de värden som konkurrensen 

gäller bildar ett kapital.10 Bourdieu och hans anhängare har studerat många olika fält, till 

exempel Bourdieus eget fält - de universitetsprofessorernas i Paris konkurrensfält, 

kulturtidskrifternas fält, det juridiska fältet och politikens fält.11 

I detta sammanhang borde man därför kunna se skolväsendet som ett fält på vilket de 

olika ämnesföreningarna, däribland MLF/SLF, uppträder som aktörer. Samtliga är eniga om 

att utbildning är viktigt, men föreningarna konkurrerar med varandra om utrymmet på fältet. 

Den ämnesideologiska argumentationen kan ses som strategier för att vinna eller försvara 

utrymme på fältet. I detta fall torde ett visst utrymme på fältet kunna beskrivas som en 

ämnesförenings revir. 

Det bör också vara möjligt att studera MLF/SLF som ett subfält. De olika aktörerna på 

detta interna fält är då till exempel olika ämnesföreträdare som strider om föreningens 

ämnesuppfattning. Jag hoppas att ett studium av den ämnesideologiska argumentationen i 

MLF/SLF dels ska ge kunskap om de strategier som föreningsföreträdarna använt sig av för 

att positionera sig på fältet inklusive subfältet MLF/SLF. Det borde också vara möjligt att se 

                                                 
9 Bergström & Boréus (red) 2005 s 44 
10 Broady 1998 s 11-20 
11 Broady 1990 s 270f 
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om dessa strategier samt uppfattningarna om kapitalets innehåll förändras då kontexten 

förändras. Förhoppningsvis skall det även vara möjligt att identifiera en doxa i 

föreningsargumentationen. 

Edmund Knutas använder i sin avhandling Mellan retorik och praktik begreppen 

klassifikation och inramning, vilka han hämtat från Basil Bernstein. Ordet klassifikation, 

menar Knutas, använder Bernstein för att beskriva gränsdragningar. Det kan röra sig om 

starka eller svaga gränser mellan ämnen eller gränsdragningar inom ett ämne. Frågor som är 

relevanta i detta sammanhang är vilka gränsdragningar som finns, vem som gjort dem och i 

vilket intresse. 

Med begreppet inramning, skriver Knutas, beskriver Bernstein styrning och kontroll av 

den pedagogiska praktiken. Begreppet innefattar relationer och gränsdragningar, men också 

vem/vilka det är som styr och kontrollerar dessa och vad det är som skall inramas. Vilket 

innehåll är det som skall värnas? Och varför skall detta värnas? Vilka är ramarna och 

accepteras överträdelser?12  

Begreppen används av Bernstein främst för att beskriva undervisning men Knutas 

använder också begreppen för att studera gränsdragning mellan svenskämnet och andra 

ämnen samt inom svenskämnet. Begreppen klassifikation och inramning borde även kunna 

användas i min undersökning av MLF/SLF:s ämnesideologiska argumentation. Jag tänker 

använda de här begreppen när jag diskuterar svensklärarföreningens argumentation för att se 

ämnesinnehållet i argumentationen, hur svenskämnet definieras i förhållande till andra ämnen 

samt hur och av vem svenskämnet definieras.  

                                                 
12 Knutas 2008 s 100 ff 
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1.4 Bakgrund och tidigare forskning 

1.4.1 Svenska som ett bildningsämne eller ett färdighetsämne 
Det finns en rikhaltig forskning om svenskämnets utveckling samt MLF/SLF:s framväxt och 

verksamhet. Jan Thavenius, Karin Tarschys och Bengt-Göran Martinsson har beskrivit hur 

svenskämnet växte fram och formades under 1800-talet. Särskilt intressant för den här 

undersökningen är deras skildringar av hur olika ämnesuppfattningar utvecklades; svenska 

som ett bildningsämne med rötter i läroverken samt svenska som ett färdighetsämne med 

rötter i folkskolan. 

Jan Thavenius menar att medelklassen under 1800-talet strävade efter att skapa en 

nationell kultur och identitet. Detta skulle ske bland annat genom att svenskundervisning, 

innefattande svensk litteratur och svensk språklära, skulle ersätta latinet som det centrala 

bildningsämnet i läroverket. Uppfattningen att studier av språk och stora författares litteratur 

skulle bilda och förädla elevernas personligheter levde kvar som ett arv från 

latinundervisningen.13  

Karin Tarschys14 och senare Bengt-Göran Martinsson anser att nyhumanismen, som var 

viktig i 1800-talets idédebatt, bidrog till svenskämnets utveckling i läroverken. Martinsson 

menar att man i diskussionerna om svenskämnet på läroverket kan se två olika bildningsideal 

– ett nyhumanistiskt och ett realinriktat. Anhängarna av det nyhumanistiska bildningsidealet 

behöll latinförespråkarnas uppfattning att ett centralt bildningsämne skulle ligga till grund för 

all utbildning men att svenskan, inte latinet, skulle vara detta ämne. Anhängarna av det 

realinriktade bildningsidealet hade en mera utilistisk och utvecklingsoptimistisk syn på 

bildning. De menade att den svenska litteraturen gav eleverna nödvändiga kunskaper i den 

medborgarutbildning som skolan skulle tillhandahålla.  

Motsättningen mellan dessa uppfattningar gällde inte om svenskan skulle ersätta latinet 

som skolans centrala bildningsämne eller om litterära verk skulle läsas eller inte. Skillnaden 

handlade i stället om olika sätt att tillägna sig litteraturen. De realinriktade såg litteraturen 

som en källa till historisk kunskap eftersom den avspeglade sin samtids idéer och 

förhållanden. De nyhumanistiska hade en mera psykologiserande syn på litteraturen och då 

blev författarens egna ideal och livserfarenheter av central betydelse för tolkningen av 

verket.15 För nyhumanisterna var svenskämnet ett medel till individuell utveckling och 

                                                 
13 Thavenius 1999, 21ff 
14 Tarschys, 1955 sid. 3f 
15 Martinsson, 1987, s 105ff 
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karaktärsdaning. Martinsson har studerat hur dessa bildningsideal påverkade svenskämnet och 

svenskundervisningen på högre skolstadierna långt in på 1900-talet.16  

I realskolan skulle modersmålsämnet lära eleverna att uttrycka sig i tal och skrift. Det 

fanns även inslag av litteraturläsning. Även om betoningen låg på svenska som ett 

färdighetsämne kom alltså inslag av bildningsämnet svenska in i realskolan.17 För folkskolan 

beskrevs svenskämnet som ett färdighetsämne. Enligt 1842 års folkskolestadga utpekades 

kristendomsämnet och läsning som undervisningens huvudmoment.18 Svenskan skulle ägnas 

åt talövningar, läsning och skrivning. Under det tidiga 1900-talet uppmuntrade 

styrdokumenten till samarbete mellan modersmålet och orienteringsämnena.19  

Parallellt med undervisningen i läroverken, realskolan och folkskolan bedrevs 

modersmålsundervisning också i flickskolan, som växte fram under 1800-talet. Flickornas 

undervisning var inriktad på allmänbildning och var mer estetiskt och praktiskt inriktad. 

Tyngdpunkten i svenskämnet, som var ett centralt, teoretiskt ämne, låg på muntliga och 

skriftliga övningar, välläsning och litteraturläsning.20  

1.4.2 En förening för modersmålslärare bildas 
Karin Tarschys, Bengt-Göran Martinsson, Lars Brink och Henrik Román har beskrivit hur 

Modersmålslärarnas förening grundades 1912 och vilka krafter som verkade för föreningens 

grundande. Föreningen bildades av en grupp läroverkslärare som, med ett undantag, hade 

ämneskombinationen modersmålet/främmande språk.  

Gemensamt för grundarna synes ha varit att de vände sig mot den realinriktade tonen i 

1905 års läroverksstadga och 1909 års undervisningsplan. De var anhängare av det 

nyhumanistiska bildningsidealet och ansåg att modersmålet i styrdokumenten var alltför 

inriktade på historia, kunskapsinlärning och färdighetsträning. MLF ville profilera ämnet 

genom att betona en litteratursyn där litteraturen betraktades som personlighets- och 

karaktärsdanande och en undervisning som var mer inriktad på läsning än på litteraturhistoria. 

Förutom att verka för litteraturstudiets innehåll ville föreningen höja lärarnas kompetens. 

Föreningen önskade också verka för ökat utrymme för ämnet i timplanen, för förbättrade 

läromedel och för möjligheten att påverka innehållet i kommande läroverksreformer och 

undervisningsplaner. Verksamheten var i inledningsskedet först och främst inriktad mot 

läroverkets lärare.  

                                                 
16 Martinsson 1989, s 78ff, Martinsson 1991, s 176 
17 Thavenius, 1999, s 31 
18 Thavenius, 1991 s 12f,  217ff 
19 Dahl 1999 s 35ff 
20 Thavenius, 1991, s 277ff ;Thavenius, 1999 s 26ff 



 15 (60)

 MLF menade i sin programförklaring att litteraturen skulle studeras för sin egen skull så 

att verkens inre kraft skulle förstås av eleverna. Man föreställde sig att eleverna skulle komma 

under påverkan av diktning av de stora författarna och via sin fantasi kunna utvecklas som 

människor. Urvalet av litteratur begränsades till de mest betydelsefulla författarna och till den 

nyare litteraturen (efter 1809). MLF förespråkade ett nytt, elevaktivare arbetssätt som krävde 

mer hemarbete, tillgång på litteratur och högre kompetens hos lärarna än tidigare. Bengt-

Göran Martinsson ser ett nyhumanistiskt bildningsideal i MLF:s program och han menar att 

detta fanns kvar i föreningens retorik ända fram till 1960-talet.21 

 Lars Brink och Henrik Román har beskrivit hur föreningen från första början har verkat 

för ämnets profilering. Den centrala styrelsen har på nationell och lokal nivå arbetat för 

svenskämnet på möten, i debatter, genom regeringsuppvaktningar, skrivelse och som 

remissinstans inför läroplans- och kursplaneförändringar samt förändringar i 

svensklärarutbildningen. Román beskriver föreningen som en framgångsrik 

utbildningspolitisk aktör.22 Till exempel kan 1928 och 1933 års läroverksstadgor ses som 

stora framgångar för föreningen då MLF fick gehör på regeringsnivå och i läroplanerna. 

Timantalet för svenskämnet ökade kraftigt vid båda dessa tillfällen och i anvisningarna för hur 

ämnets litteraturdel ska undervisas känner man igen formuleringar från föreningens 

programförklaring.23 För att MLF:s idéer skulle fungera i praktiken krävdes utbildning och 

material och därför startade MLF  fortbildningsverksamhet och började ge ut sin skriftserie.24 

 Några forskare har studerat föreningens publiceringsverksamhet. Inom ramen för 

projektet ”Att hävda ett revir” har Hallström, Martinsson och Sjöberg beskrivit hur 

Biologilärarnas och Historielärarnas föreningar samt Svensklärarföreningen använt sina 

skrifter för yttre och inre opinionsarbete samt för att skapa identiteter och gränser utåt och 

inåt. Genom att studera vilka genrer som tidskrifterna innehåller kan man konstatera ett 

viktigt gemensamt drag i föreningarnas verksamhet. De innehåller alla en stor del texter med 

vetenskaplig anknytning och ser kontakten mellan universitetsämnena och skolämnena som 

centrala och viktiga. På detta sätt underbyggs ämnenas legitimitet och status.25 Martinsson har 

inom ramen för projektet även studerat MLF/SLF:s publikationer 1965 till 2005 ur ett 

genreperspektiv och visar att årsskriften under dessa år avakademiserats jämfört med tidigare 

och utvecklats från att vara en vetenskaplig förenings årsskrift till att bli en vetenskaplig 

                                                 
21 Tarschys 1955 s 167ff, Martinsson, 1989, s120f; Brink, 1987 s 76-101 
22 Brink, 1992, s 14-15, 48-55, 292; Román 2006 s 93-95, 133; Román 2006 s 40, s 176 
23 Martinsson, 1989, s 74 
24 Brink, 1992, s14-15, 48-55, 292; Román 2006 s 93-95, 133; Román 2006 s 40, s 176 
25 Hallström/Martinsson/Sjöberg  2008 s 37 
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antologi med sikte på svensklärarens yrkesbehov. Medlemsbladet, däremot, har gått från en 

tydlig inriktning på ämnesdidaktik till en professionstidskrift med aktuella reportage.26 

Martinsson ser också att opinionsmaterial finns med hela tiden men att tidskrifterna från åren 

1975 och 1995 innehåller särskilt mycket debatt. 1975 pågick diskussioner om svenskämnets 

innehåll och 1995 debatterades de nya läroplanerna.27 

 Stefan Lundström och Henrik Román har också använt material från medlemsbladet och 

studerat förändringar i föreningsdebatten under 1900-talet. Lundström har studerat artiklar i 

Svenskläraren under åren 1970 till 2005 och anser också att debattläget var livligt i föreningen 

under 1970-talet men han menar att föreningsdebatten nu har dött ut. Som exempel visar han 

på de nya kursplanerna i svenska från år 2000, som inte allt debatterades i tidskriften. Han har 

också undersökt hur föreningens ämnesuppfattning förändras i tidskriftens debatt. Under 

1970-talet spårar han tre tydliga ämnesuppfattningar – svenska som ett språkämne, svenska 

som ett kommunikationsämne och svenska som ett stoffstyrt ämne. Dessa uppfattningar 

förespråkas av olika företrädare in på 1990-talet. Från mitten av 1980-talet, när en ny 

ledarskribent tar vid, betonades ämnets kulturbildande och personlighetsutvecklande uppgifter 

starkare. Denna tendens, menar Lundström, blir ännu starkare under 2000-talet när den 

individuella bildningen i det postindustriella samhället blir allt tydligare, bland annat i 

kursplanerna.28 

 Henrik Román har studerat inställningen till litteraturundervisningen i gymnasieskolan 

under tiden 1947 till 1985. Hans menar att synen på ämnet förändrats i föreningen under 

undersökningsperioden. Före 1960-talet betraktas gymnasiesvenskan som ett bildningsämne 

med svensk litteratur från 1800-talet som en kärna.29 Under 1970-talet förändrades bilden av 

svenskämnet i materialet och ämnet beskrivs mera som ett färdighetsämne.30 Román kallar 

1980-talet en litterär renässans och menar att det är en period där ämnesföreträdarna i hans 

material på nytt diskuterar bildningsämnet svenska, nu under rubriken kulturarvet. 

Sammantaget, menar dock Román, att synen på svenskämnet som ett bildningsämne 

förändrats och försvagats under 1900-talet.31  

Bengt-Göran Martinsson har visat att föreningens ämnesuppfattning levde kvar in på 

1960-talet i föreningen men Henrik Román menar att synen på svenska som ett bildningsämne 

försvagats under senare decennier. Martinsson har också visat att föreningens publicering 

                                                 
26 Hallström, Martinsson, Sjöberg 2008 s 29 
27 ibid 
28 Lundström 2007, s 164-194 
29 Román 2006, s 132ff. 
30 Román 2006 s 205ff 
31 Román 2006 s 135 ff, 263ff 
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avakademiserats och blivit mer inriktad på den yrkesutövande läraren snarare än mot 

ämnesdidaktik. Han menar att debatten i föreningen var levande 1995, medan Stefan 

Lundström menar att debatten har svalnat under senare delen av 1990-talet.  

1.4.3 Svenskan i gymnasieskolan 1960-2000 
1960-talet innebar radikala förändringar av undervisningen i läroverken, fackskolan och 

yrkesskolan. Läroplanen för gymnasium och fackskola från 1965 innebar en gemensam 

läroplan för dessa skolformer men den innehöll två kursplaner i svenska, en för gymnasiets 

treåriga studiegång och en för fackskolans tvååriga. Innehållet i kursplanerna visar att man 

såg på elevgrupperna på olika sätt och att förväntningarna på elevgrupperna skiljde sig. Gun 

Malmgren, beskriver skillnaderna som ”ett högre svenskämne för gymnasieeleverna” och ”ett 

lägre svenskämne för fackskoleleverna”. Det högre svenskämnet beskriver hon som arvtagare 

till läroverkets bildningsämne. Ämnet innehöll kronologisk litteraturhistoria. Det lägre 

svenskämnet, i fackskolan, innehöll träning av basfärdigheter.  

Läroplan för gymnasiet LGY 70, gällde för alla elever i den nya gymnasieskolan. 

Fackskolan avskaffades och ersattes med tvååriga gymnasielinjer med tvåårssvenska. 

Yrkesskolan ersattes med tvååriga gymnasielinjer med ettårssvenska. I det nya gymnasiet 

fanns olika kursplaner för 3-årssvenska, 2-årssvenska och 1-årssvenska. Treårssvenskan förde 

traditionen vidare med svenska som ett bildningsämne. På tvåårs- och ettårssvenskan 

dominerade svenska som ett färdighetsämne med betoning av basfärdigheter. I supplement 22, 

som kom 1975 och gällde tre- och fyraåriga linjer, kom nya anvisningar för treårssvenskan. 

Språk och litteratur var fortfarande ämnets huvuddelar men huvudmomentet litteraturstudium 

kortades ned. Supplement 80, som kom läsåret 1983-84 innehöll en enda kursplan i svenska 

med en tydlig markering om att det var en för alla elever gemensam kursplan. Målen var 

omformulerade och momenten tre – muntlig och skriftlig framställning, språkets bruk och 

byggnad samt litteraturstudium. Två block var stoffinriktade och ett är färdighetsinriktat. 

Dock står i anvisningarna att vissa delar av ämnet kan betonas olika på olika linjer. I detta 

supplement uttalas att svenskan utvecklas även i andra ämnen.32 

1990-talets kursplan för kärnämnet svenska på gymnasiet är gemensam för såväl 

studieförberedande som de yrkesförberedande programmen med inslag av både 

färdighetsämnet och bildningsämnet svenska, med språk och litteratur (Lpf94). Samtliga 

elever ska bedömas efter samma betygskriterier men det är bara målen som definieras i 

                                                 
32 Malmgren 1999 s 90ff 
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kursplanen, inte vägen dit. I läroplanen uttrycks samtliga lärares ansvar för elevernas 

språkutveckling.  

Lotta Bergman har gjort etnografiska studier av fyra gymnasieklasser i svenska under 

åren 2003-2005. Hennes undersökning visar att lärarna har samma innehåll i undervisningen 

på olika program men i en enklare version på yrkesprogrammen. Lärarna slits alltså, enligt 

Bergman, fortfarande, mellan ett ”lägre” och ett ”högre” svenskämne och de möter stora 

organisatoriska svårigheter om de har ambitioner att genomföra genomgripande förändringar 

mot ett programbaserat svenskämne med genomtänkt kärnämnessamverkan33. 

1.4.4 Svenskämnet i grundskolan 1960-2000 
Läroplan för grundskolan Lgr 62 innebar en genomgripande förändring av det svenska 

skolsystemet i och med den gemensamma nioåriga grundskolan. Modersmålsämnet bytte i 

och med denna reform namn till svenska. Svenskämnet i grundskolan definierades som ett 

färdighetsämne. På 60-talet kom barn- och ungdomslitteraturen in i undervisningen och 

upplevelseläsningen kompletterade färdighetsträningen. På högstadiet delades klasserna upp 

inför årskurs nio. Inför denna årskurs valde eleverna inriktning efter hur de tänkt välja till 

gymnasiet, 9G var t ex den gymnasieförberedande grenen. Svenskundervisningen i 9G 

bedrevs som i den gamla realskolan– svenska sågs huvudsakligen som ett bildningsämne. I 

9Tp, den teknisk- praktiska yrkesklassen, bedrevs svenskundervisningen däremot i huvudsak i 

form av formell färdighetsträning. I samband med Lgr 69 togs den gymnasieförberedande 

grenindelningen bort från nian och undervisningen enhetliggjordes. 

I 1980-talets läroplan för grundskolan (Lgr 80) betonas svenskämnets och kulturarvets 

betydelse och att eleverna ska tala, läsa, skriva, använda litteratur och massmedia för att 

inhämta kunskaper. Skolan kommunaliserades 1991 och den första läroplanen för den 

kommunaliserade grundskolan började gälla 1995 (Lpo94). 1996 kom kursplanen i svenska 

med betygskriterier. Språk och litteratur beskrevs som ämnets huvuddelar.34 Grundskolans 

kursplan i svenska har alltså fått inslag av bildningsämnet svenska och närmat sig 

gymnasieskolans kursplan. 

                                                 
33 Bergman 2007 s 127ff 
34 Dahl 1999 s 35-89 
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Läroplan Skolform Kommentar 

Lgr 62 Grundskolan En gemensam, nioårig 
grundskola införs 

Lgy 65 Gymnasieskolan Läroplan för gymnasieskola 
och fackskola 

Lgr 69 Grundskolan En gemensam grundskola, de 
gymnasieförberedande 
grenarna i årskurs 9 
avskaffas 

Lgy 70 

 

 

Supplement 22 (1975) 

 

Supplement 80 (1983-84) 

 

Gymnasieskolan 

 

 

 

Tvååriga yrkeslinjer, treåriga 
teoretiska linjer. Fackskolan 
och yrkesskolan avskaffades 
 
Anvisningar för 
treårssvenskan 
 
En gemensam kursplan i 
svenska för alla elever 

Lgr 80 Grundskolan Samverkan över 
ämnesgränser 

Lpo 94 Grundskolan Målrelaterad undervisning 
med betygskriterier i en 
kommunaliserad skola 
Stadierna avskaffas 

Lpf 94 Gymnasieskolan Den kursutformade och 
målrelaterade 
gymnasieskolan med 
gemensamma kursplaner i 
kärnämnena (t ex svenska) i 
en kommunaliserad skola  

Tabell 1: Läroplaner under undersökningsperioden 1960-2000 
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2 Inte bara hävda ett revir 
Tidsperioden för denna undersökning 1960-2000 är en period som präglats av stora 

förändringar på fältet svensk utbildning, vilket framkommit i kapitel 1.4.3 Svenskämnet i 

gymnasieskolan 1960-2000 och kapitel 1.4.4 Svenskämnet i grundskolan 1960-2000. Tabell 1 

sammanfattar vilka läroplansförändringar som varit aktuella under undersökningsperioden. 

Det är i samband med läroplansförändringar och kursplaneförändringar som 

förutsättningarna för undervisningsämnena befästs. Dessa förändringar är beslutade av 

regering och riksdag efter utredningar av Skolöverstyrelsen (SÖ), senare Skolverket. I 

samband med dessa utredningar har MLF/SLF fungerat som remissinstans och har haft 

möjlighet att uttala sig om planerade förändringar.  

Dessa dokument stadgar förutsättningarna för undervisningsämnena. Förutsättningar för 

ett ämne innebär hur många timmar respektive ämne får till sitt förfogande, vilka moment 

som ska ingå i ämnet, hur undervisningen ska bedrivas, vilken ämnesuppfattning som ska 

förmedlas, hur ämnet ska relatera till de andra undervisningsämnena. Timfördelning, moment, 

stadieförläggning av moment, samverkan mellan ämnen och ämnesuppfattning är alltså 

grundläggande i diskursen eftersom dessa faktorer rör ämnets utrymme och innehåll. I 

samband med läroplansrevideringar aktualiseras förändringar. Hot och möjligheter uppstår för 

de enskilda ämnena som kan tilldelas fler eller färre timmar, fler eller färre moment. Rådande 

ämnesuppfattningar definieras liksom ämnenas kontakt med varandra.  Ämnesföreträdare får 

tillfälle att hantera sina ämnens revir i kontakt och ibland i konflikt med varandra och 

debatten om dessa frågor aktualiseras och blir synlig.  
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2.1 Tiden och innehållet – våra omsorgsområden35   

2.1.1 Reduktion och frustration – 1960-1970-talen 
Med anledning av 1960-talets genomgripande skolreformer höll Modersmålslärarnas 

förenings ordförande Rolf Hillman ett tal vid Uppsala universitet i februari 1962. Talet 

refererades i tidskriften Vårt Modersmål. Utgångspunkten var hans uppfattning att läget för 

modersmålsundervisningen försämrats i den nya grundskolan och han beskrev hur han såg på 

utvecklingen av modersmålsundervisningen inför det nya gymnasiet. Hillman ansåg att 

intentionerna för svenskämnet i det nya gymnasiet var sådana att ”minsta sänkning av timtalet 

måste bli ödesdigert”.36 Han sade även att ”det måste emellertid ligga i allas intresse att ge ett 

ämne, som stöder alla andra ämnen, dess rättmätiga utrymme.”37 

1964 publicerade Vårt modermål föreningens yttrande över Gymnasieutredningens 

förslag beträffande svenskan i det nya gymnasiet. I detta framkommer att utredningen, 

tvärtemot vad Hillman hoppats i Uppsala, föreslagit en sänkning av antalet stadieveckotimmar 

från 12 till 10 timmar. Med stadieveckotimmar avses det antal timmar som fördelas över 

stadiet med ett visst antal veckotimmar per årskurs. I det nya förslaget hade nya, 

företrädelsevis färdighetsinriktade moment, tillkommit; massmediekunskap, röst- och talvård, 

argumentationsanalys, modern språkvetenskap, praktiska skrivelser, studieteknik, 

referatteknik, intervjuteknik samt film- och teaterkunskap. Nya arbetsformer föreskrevs, som 

betingsläsning, grupparbete och redovisningar. Som särskilt viktigt betraktades det nya 

kursmomentet studieteknik. Tanken med detta moment var att det skulle fungera som en 

grund för studierna i övriga ämnen. I sina kommentarer till Gymnasieutredningens förslag 

formulerade föreningen, genom Hillman, sin syn på svenskan i de nya skolformerna.  

Föreningen menade att svenskämnet fått för lite tid till sitt förfogande i förhållande till 

sin centrala betydelse i skolan och till antalet ingående moment. Föreningen menade vidare att 

den reella undervisningstiden sänkts. De nya elevaktiva arbetsformerna ansågs avsevärt mera 

tidskrävande, jämfört med traditionella undervisningsformer. Instruktioner saknades för hur 

svenskämnets traditionella moment, särskilt litteraturen, skulle hanteras38.  

Minskad nettostudietid borde givetvis föra med sig en motsvarande reduktion av 
anspråken på svenskans målsättning som bildnings- och färdighetsämne. Men 
anspråken har tvärtom ökat.39 

                                                 
35 SL 5/84, s 4 
36 VM 1/62, s 9 
37 ibid 
38 VM 1/64, s 5 
39 ibid 
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Redan i de första kommentarerna från föreningen angående svenskan i de nya skolformerna 

framkommer argumentation och diskussion om möjligheten att föra över vissa moment till 

andra ämnen. Hillman diskuterade en överföring av momenten röst- och talvård till musiken 

och massmediekunskapen till samhällskunskapen. I övrigt anser Hillman att de nya momenten 

nog, trots allt, bör höra till svenskan. 

 I föreningens argumentation kan man emellertid se en kluvenhet inför de nya 

momenten och litteraturundervisningens roll i det nya svenskämnet. Lärare uttrycker sin oro 

över att de traditionella momenten ska försvinna och att de nya momenten ska göra 

svenskämnet vagt. 

För många svensklärare har det strama ämnet blivit hållningslöst, grundläggande 
färdigheter har försummats, och alltför mycket byggts på elevernas egna, ej 
särskilt skolcentrerade intressen. Framför allt är det realskolans undervisning i 
ämnet som ställts mot de faktiska följderna av grundskolans läroplan – man finner 
att kraven sänkts, att traditionerna brutits.40  
 

Rolf Hillman belyste bristen på riktlinjer för litteraturundervisningen i den nya skolan: 
 

De praktiska övningarna i röst- och talvård måste ta avsevärd tid i anspråk, 
filmkunskapen kräver särskilt avsatt tid om den ska göra skäl för namnet. Den 
språkliga delen av ämnet ska förstärkas. Detta borde förutsätta en motsvarande 
inskränkning av litteraturstudiet, men någon sådan antydes varken i betänkandet 
eller i kursplanerna.41 
 

Föreningens allmänna uppfattning var vidare att stadieveckotimmarna skulle fördelas jämnt 

över stadiet med motiveringen att språkutvecklingen kräver kontinuitet. Därför, upplever man, 

är det olyckligt om ämnets timmar bara fördelas i en årskurs. I den yrkesförberedande 

fackskolan blev antalet timmar avsevärt lägre än i gymnasiet och på fackskolans tekniska gren 

blev antalet timmar i svenska fyra stadieveckotimmar, fördelade enbart i årskurs ett. 

Föreningen upplever detta som en ”avgjord svaghet” 42 och ett problem för de elever som 

efter fackskolan vill söka över till gymnasiet.  

                                                

Synpunkterna på timfördelningen för svenskämnet i den nya skolan återkommer 1968 

då föreningen besvarar och kommenterar SÖ:s översyn av läroplan för den nya grundskolan. 

Föreningen menar att ämnet, trots att SÖ framhållit svenskämnets centrala roll i skolarbetet, 

fått en avsevärt reducerad ställning och timtal. Halvklasstimmarna i årskurserna 7 och 8 har 

också utgått. Ledarskribenten skriver: 

 
40 SLÅ 1964, s 6 
41 ibid 
42 VM 2/66, s 35 
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MLF måste även med särskilt eftertryck framhålla, att svenskämnet vid varje 
läroplansrevision under de senaste decennierna måst vidkännas kännbara 
inskränkningar beträffande ämnets timtal, vilket innebär en utveckling, vars 
negativa verkningar snart måste bli märkbara inom skolans samtliga ämnen. 
Denna utveckling står också i bjärtaste kontrast till den betydande ökning av 
svenskämnets omfång, som de nya läroplanerna med sina ambitiösa och 
välmotiverade krav på aktuellt och allsidigt kunskapsstoff förutsätter.43 
 

Bland skribenterna under 1960- och 1970-talet diskuteras svenskämnets innehåll och 

intentionen i läroplanerna. Man uppfattar läroplanernas formuleringar om svenskämnet 

och ämnets moment som vaga. Denna vaghet, menar man, är förödande för 

svenskämnet som på detta sätt kan förlora sin kärna och bli konturlöst.44 Under 

rubriken ”Seglande skepp utan styre” beskriver Svensklärarens ledarskribent1971 

denna oro: 

Genom sin komplexitet är svenskämnet otvivelaktigt skolans svåraste 
undervisningsämne. Det rymmer en oändlig mängd moment och delmoment och 
fler läggs till med varje ny läroplan. T o m för de bästa, de skickligaste 
svensklärarna kan det vara svårt eller omöjligt att se hur alla bitar skall passas in i 
det stora ämnessammanhanget, vad som bör göras med de olika momenten och 
framför allt vart sysslandet med de olika momenten skall leda. [---] Mycket av 
detta skulle emellertid klarna om läroplanen innehöll klart formulerade 
undervisningsmål.”45 
 

Bengt E Holmberg, som genomförde under 1972-74 ett SÖ-finansierat projekt 

”Litteraturläsning på gymnasiet”, kunde i årsboken 1974 belägga att andelen moment 

var stort: 

Just detta att ämnet vidgats kan sägas utgöra det allra mest utmärkande draget i 
svenskämnets omgestaltning. De obligatoriska momentens antal, d.v.s. antalet 
moment som nämns i Lgy70’s ”lagdel”, uppgår för närvarande till ca. 42.46 
 

1974 publicerar Svenskläraren en insändare från Yngve Dahlin i Norrköping där han 

uttrycker sig om svenskundervisning i den treåriga gymnasieskolan, som nu varit igång under 

snart tio år. Han menar att ”Svenskämnet har alldeles för få timmar med tanke på dess 

centrala betydelse och ställning.”47 Han berör även svenskämnets innehåll och återkommer 

till argumentationen om inte vissa moment skulle kunna föras över till andra ämnen, eller 

tidigare stadier än gymnasiet: 

                                                 
43 VM 1/68, s 4f 
44 SL 3/70, s 3f; SL 4/70, s 3f 
45 ibid 
46 SLÅ 1974, s 88 
47 SL 6/74, s 17 
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Det finns på tok för många kursmoment i den nuv gymnasieskolan, som inte fanns 
i det gamla gymnasiet, moment som i och för sig är intressanta och kanske 
nödvändiga, t ex film- och teaterkunskap, massmediakunskap, röstbehandling, 
argumentationsanalys, modern språkvetenskap, traditionell språklära, praktiska 
skrivelser, studieteknik, referatteknik, intervjuteknik. Mycket av det här stoffet,  
t ex elementär språklära och praktiska skrivelser, måste i huvudsak förpassas 
tillbaka till grundskolan, medan andra ting kräver ett utökat timtal eller måste 
föras över till andra ämnen.48 
 

1976 skrevs boken Svenskämnets kris av en författargrupp i Lund. 1979 kom boken 

Dålig läsning av Margareta Grogarn. Båda böckerna fokuserade på Svenskämnets 

problem i de nya skolformerna och fick genomslag utanför svensklärarkretsar. 

Författarteamet bakom Svenskämnets kris kritiserade särskilt svenskämnets utveckling 

mot ett, vad man kallade, momentfixerat färdighetsämne.  De menade att momentupp-

delningen och individualiseringen gjort att färdighetsträningen blivit det primära och att 

kunskapsstoffet blivit det sekundära. Gruppen menade att eleverna fick allt svårare att 

nå fram till läroplanens förväntningar och att elevernas motivation försvunnit. De 

berörde också klasskillnaderna i språket. De sammanhållna klasserna i grundskolan 

hade inneburit att elever från vitt skilda sociala skikt arbetar tillsammans och att olika 

samhällsklassers språk möts i klassrummet utan att lärarna fått riktlinjer för och 

utbildning i hur de skulle hantera den nya situationen.49  När skribenterna i 

Svenskläraren bemöter böckerna ”Svenskämnets kris” och ”Dålig läsning” håller man 

med, svenskämnet är i kris. Många elever lämnar skolan utan att kunna läsa och skriva 

tillfredsställande och skribenterna menar att det nödvändigaste medlet för att skapa 

goda individer är läs- och skrivförmåga. De kräver tydliga mål för olika stadier och 

samarbete mellan lärare på olika stadier, tydliga riktlinjer för ämnet men också ett 

ställningstagande – vad är svenska och vilken roll spelar svenska i förhållande till andra 

ämnen, t ex i projektarbeten.50 

2.1.2 Milstolpar och framgångar – 1980-tal 
1980-talet innebar en ny läroplan för grundskolan (Lgr 80) och kursplanerevideringar för 

gymnasiet (Supplement 80). Samverkan mellan ämnena betonades som något mycket viktigt i 

dessa dokument. Momenten koncentrerades till några få huvudmoment, för gymnasiet till tre 

                                                 
48 SL 6/74, s 17 
49 Brodow  mfl. 1976 s 8f 
50SL 4/76 s. 19; SL 1/79 s. 23; SL 2/79 s. 3f; SL 3/79 s. 3; SL 5/79 s. 4; SL 1/80 s. 3 
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huvudmoment, för grundskolan fem huvudmoment. Litteraturen och kulturarvet fick en 

avsevärt mera framskjuten ställning jämfört med 1962 och 1965.51 

När skribenterna i Svenskläraren kommenterar gymnasieutredningens förslag är 

timfördelning och antal timmar för svenskämnet viktiga frågor. Svenskläraren Lars Holm 

protesterar i en insändare mot ett tidigt förslag från Gymnasieutredningen (GU) som innebar 

ämneskoncentration. Endast engelska och idrott skulle förläggas under hela gymnasietiden. 

Lars Holm menade att detta var en orimlighet eftersom svenskämnet är ett ämne som kräver 

tid för mognad och utveckling och uppmanade föreningen att uttala sig mot terminer utan 

svenska i det tre- och fyraåriga gymnasiet. Han sade sig också vara ”övertygad om att både 

elever och lärare skulle föredra en tvåårig studiegång i naturkunskap” 52 hellre än i svenska. 

Svenskläraren Ingegerd Möller höll med Lars Holm och tillfogade att GU:s förslag om 

lärarlösa lektioner var direkt olämpligt för svenskämnet.53 När föreningen genom sin redaktör 

Åke Holmberg uttalar sig om GU:s förslag, påtalade även han att svenskämnet bör ha sin plats 

på schemat under samtliga terminer i de långa studieprogrammen.54 

1984 inbjöd dåvarande skolministern Bengt Göransson föreningen till samtal om 

svenskämnet på grundskolans högstadium. Detta med anledning av en proposition som 

regeringen har ställt till riksdagen om en förändring av timantalet i svenska på högstadiet till 

12 stadieveckotimmar i stället för 10, efter tidigare kommunikation med föreningen. Under 

rubriken ”En verklig milstolpe i föreningens historia” skriver föreningens nya ordförande 

Britt-Marie Arkhammar om mötet:   

Avslutningsvis menade Bengt Göransson, att detta kunde räknas som en framgång 
för ämnesföreningen, som ju uppvaktade i ärendet senast för precis ett år sedan 
och då påpekade vikten och betydelsen av en snabb förändring. Fantastiskt!55 

 

Under samtalet framhöll föreningens representanter vikten av en gemensam ”kulturell bas” 

och av att även grundskolans elever möter äldre litteratur. Styrelsen har fullgjort sitt uppdrag 

från tidigare styrelse, skriver Arkhammar, ”att kämpa för svenskämnets rättvisa plats i 

timplanen för grundskolans högstadium. ”Tiden – och innehållet (både betr grundskolan och 

gymnasieskolan) är våra omsorgsområden.”56  

Under 1984 blev svenskämnet obligatoriskt i årskurs två på gymnasiets yrkeslinjer. 

Detta innebar att svenskämnet tilldelades flera timmar även på gymnasiet. Detta kommenterar 

                                                 
51 SL 4/80, s 20; 5/80, s 4f; 4/81, s 5 
52 SL 1/82, s 25 
53 SL 4/84, s 24 
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Arkhammar med orden ”Vi har vunnit svensktimmar både för högstadiet och för 

gymnasieskolans tvååriga linjer.”57 

När Britt-Marie Arkhammar, inför föreningens 75-årsjubileum 1987, summerade läget 

för svenskundervisningen under 1980-talet var hon mycket positiv i tonen. ”Modermålet tar 

igen sin centrala roll – erkänns – efter år av skuggtillvaro och konturlöshet och 

modersmålslärarens roll förstärks, hela tiden”58, skrev hon.  

1989 framförde föreningen till skolminister Göran Persson synpunkten att även 

stadietimtalen i gymnasieskolan borde ökas från 10 till 12, eller åtminstone till 11 timmar på 

de treåriga gymnasielinjerna. Detta med anledning av att SÖ under 1988 i en översyn av de 

teoretiska linjernas timtal lämnat ett föreslaget timtal om 9, vilket innebar en ökning för 

timantalet i svenska på teknisk linje, i övrigt en minskning. SLF framförde vid detta tillfälle 

även ett krav om att timtalet i grundskolan borde höjas eller åtminstone omfördelas mellan 

stadierna så att högstadiet skulle få fler stadietimmar än mellanstadiet, liksom krav om 

obligatoriska halvklasstimmar i svenska59.  Något direkt resultat av denna vädjan redovisas 

emellertid inte i undersökningsmaterialet. 

Under 1980-talet förekommer inte den livliga diskussion om de ingående momenten i 

svenskämnet lika påtagligt som under 1960- och 1970-talen. I läroplansrevideringarna under 

detta decennium koncentrerades andelen moment och det för föreningen viktiga momentet 

litteraturkunskap betonades på ett helt annat sätt jämfört med 1962 och 1965. ”Men 

glädjande är att det nu äntligen står klart: Skönlitteraturen bör [---] få dominera i ämnet 

svenska60”, skrev Sven-Gustaf Edqvist i en tidig kommentar till kursplanerna. 

”Skönlitteraturen har etablerat sig i läroplanerna”61, skriver Arkhammar i en senare 

kommentar till kursplanerna. I en krönika i samband med föreningens 75-årsjubileum, då 

Edqvist ser tillbaka på sin tid som ordförande skriver han att föreningen lämnat remiss efter 

remiss till SÖ:s kursplanegrupp inför arbetet med Lgr80 och att det resulterade i ”att 

utbildningsdepartementet helt sonika placerade skönlitteraturen i centrum, med SLF:s 

formuleringar! Men vi nådde inte ända fram. Det återstår fortfarande att säkra läsningen av 

den äldre litteraturen, den klassiska, i skolan.”62 

Vid ett tillfälle upplever föreningen ett hot mot svenskämnet och dess innehåll. I början 

av 1980-talet diskuterar Åke Holmberg gymnasieutredningens förslag till det nya ämnet 
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Kulturkunskap. De tänkta resurserna till detta ämne, anser denne, borde ligga på de ämnen 

som redan sysslar med kulturorientering, nämligen svenska, historia och samhällskunskap. 

”Ämnet kulturkunskap förefaller vara skapat av delar som rätteligen hör hemma inom dessa 

ämnesområden, där de bättre torde kunna sättas in i sitt sammanhang än om de förs samman i 

ett särskilt ämne”63, skriver Åke Holmberg i Synpunkter på gymnasieutredningen.  

2.1.3 Decentralisering och kursutformning – 1990-tal 
1990-talet innebar en stor förändring i och med att det svenska utbildningsväsendet 

kommunaliserades, det vill säga övergick från att ha staten som huvudman till en 

decentraliserad organisation med de enskilda kommunerna som huvudmän för kommunens 

skolor. Läroplansrevideringarna för grundskolan och gymnasieskolan Lpo 94 och Lpf 94 

innebar genomgripande förändringar. Debatten i Svenskläraren är huvudsakligen inriktad på 

svenskämnet i det kursutformade gymnasiet. Påfallande lite sägs om svenskundervisningen i 

grundskolan. 

I gymnasieskolan delades svenskämnet upp på tre kurser, A- och B-kursen, 

gemensamma och obligatoriska för alla elever på såväl yrkesförberedande som 

studieförberedande program, samt C-kursen som först var valbar men slutligen blev 

obligatorisk på det samhällsvetenskapliga programmet. Det decentraliserade, kursutformade 

gymnasiet gav också möjlighet till nya valbara nationella och lokala kurser.  

Det nya gymnasiet aktualiserade debatten om timfördelningen. PO Svedner skrev i en ledare: 

Ett ämne med den betydelse som svenska har skall inte ges minsta möjliga antal 
timmar utan mesta möjliga! Vi har tidigare hävdat att 12 stadieveckotimmar är en 
realistisk nivå och vi vidhåller detta. En invändning mot detta resonemang är att 
alla ämnen naturligtvis vill ha fler timmar och att svenska inte kan ges företräde. 
Mot detta hävdar vi att det alltid i högtidliga sammanhang sägs att svenska är ett 
av skolans viktigaste ämnen – kanske det viktigaste. Antingen måste en sådan 
värdering slå igenom i praktiken – eller också får man erkänna att det är tomt och 
till intet förpliktande prat man ägnat sig åt. [--] Fyra lektioner i veckan ger två 
ordentliga arbetspass – och det svängrummet behöver vårt ämne. Vi hävdar också 
att de 3-åriga yrkesförberedande linjerna skall ha samma timtal. Vi menar att detta 
är ett självklart jämlikhetsideal [---].64 

 

Det kommunaliserade gymnasiet innebar ett nytt orosmoment och en ny arena för 

argumentation i och med decentraliseringen av besluten. Gymnasiekurserna poängsattes och 

inledningsvis var tanken att poängen skulle motsvaras av klocktimmar. 1992 konstaterar 

Ingrid Nettervik att det ”till sist” blev 200 klocktimmar svenska på gymnasiet. Detta ansåg 
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hon blev en förbättring mot de första förslagen. Skolminister Göran Persson hade först 

framlagt som förslag som innebar 140 timmar till svenskämnet. ”Trots allt”, skriver Ingrid 

Nettervik, ”rör det sig dock om en försämring i förhållande till timtalen idag, och hur denna 

försämring kan komma att slå börjar nu visa sig inför planeringen av nästa år”.65  

Besluten om hur poängen skulle översättas till timmar decentraliserades till lokal nivå, 

något som ledde till ytterligare oro för svenskämnets framtid hos skribenterna i tidskrifterna. 

Inför läroplansrevisionen år 2000 uppvaktade SLF:s ordförande Birgitta Garme och 

föreningens sekreterare Åsa Nilsson utbildningsminister Ingegerd Wärnersson 5/10 1999 för 

att framföra föreningens oro inför utvecklingen av svenskämnets timfördelning. Efter mötet 

skriver de i Svenskläraren: 

Det kanske blir som departementet hoppas, nämligen att skolan var och en i sin 
stad anslår den tid ”som behövs” för undervisningen i svenska och kan frigöra sig 
från kopplingen poäng/timtal. Det kanske blir så att lärare, elever och föräldrar 
kan se skälen till att en skola lägger ut betydligt fler timmar svenska än en annan, 
som klarar målen med mycket färre. Låt oss hoppas att det blir så. Låt oss hoppas 
att en klok schemateknisk organisation, samarbete och pedagogiskt nytänkande 
verkligen kommer att garantera svenskämnet den tid ”som behövs”. Men lite sund 
skepsis skadar inte. Vi måste följa utvecklingen noga och hävda ämnets utrymme 
med kraft.66  
 

Föreningens uppfattning var att en decentralisering i besluten om timtalen i realiteten 

skulle kunna komma att innebära en sänkning av timtalet i svenska. Kurserna 

poängsattes och en poäng motsvarade inte per automatik en timma.67  

Under 1990-talet kombineras diskussionen om fler timmar till svenskämnet för 

undervisningens skull med en annan klassisk MLF/SLF-debatt, om svensklärarnas 

arbetstid och arbetsförhållanden. Under hela undersökningsperioden diskuterar 

svensklärarna sina arbetsförhållanden, som de finner orimliga. De kräver sänkt 

undervisningsskyldighet, färre klasser mm för att, som de säger, orka med att göra ett 

bra arbete och att klara av att efterleva styrdokumentens krav. Föreningens ordförande 

under 1990-talet, Ingrid Nettervik, är den som oftast och mest personligt berör ämnet. 

Hon förklarar den ökade arbetsbelastningen med att det sjunkande antalet 

undervisningstimmar på gymnasiet och de slopade grupptimmarna gör att lärare får 
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undervisa mer och fler elever samt att kravet på individualiserad undervisning gör att 

lärarna blir hårt pressade på sin arbetstid.68 

I det nya gymnasiet uppstod en möjlighet för svenskämnet att utvidga sig och att vinna 

mark i och med den större frihet som det kursutformade gymnasiet innebar. Nationella och 

lokala kurser kunde klassas som valbara eller obligatoriska och särskilt C-kursen i svenska 

gav möjligheter till att utvidga ämnets revir. På det Samhällsvetenskapliga programmet olika 

grenar infördes under det sena 1990-talet nya valbara och nya obligatoriska C-kurser, till 

exempel kursen Litteratur och litteraturvetenskap som blev obligatorisk på 

Samhällsprogrammets kulturgren och kursen Litterär gestaltning som blev en valbar kurs på 

Samhällsprogrammet.69 

I föreningsdebatten förekommer påfallande lite debatt runt svenskämnet i Lpo94. En oro 

uttalas om att försöksverksamheten runt slopade timplaner i grundskolan skulle kunna leda till 

att ämnets tid skulle bli beskuren. Ledarskribenten menar att denna oro lett till att de påbörjat 

arbete med att vara ”pådrivande för ett starkare svenskämne”.70 

2.1.4 Svenskämnet i konflikt med andra ämnen  
Kampen, eller striden, om timfördelningen av svenskämnet resulterade i konflikter med andra 

ämnen eftersom det totala antalet timmar som står till förfogade är begränsat. I föreningen 

finns en uttalad medvetenhet om att alla ämnen önskar och behöver flera timmar. Åke 

Holmberg diskuterar detta 1980 och skriver:  

I allt detta instämmer många naturvetare, tekniker och ekonomer: Fler timmar till 
de humanistiska ämnena! Men det får inte gå ut över våra ämnen! – Där sitter 
knuten. Vem löser den?71 

 

1988 skriver PO Svedner: 

 Vi är naturligtvis medvetna om att alla ämnen vill ha mer tid på schemat, fler 
veckotimmar och stadietimmar. Ändå menar vi att svenska befinner sig i en 
särställning i detta fall genom att ämnets mål och innehåll är så centrala både för 
individen och för de mål läroplanen kallar övergripande.72  
 

Vid två tillfällen under undersökningsperioden ger diskussionen om timfördelningen mellan 

olika ämnen upphov till öppna konflikter mellan SLF och företrädare för andra ämnen. 
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1984 gäller konflikten undervisningen i svenska på tvåårslinjerna i gymnasieskolan. 

Föreningen har länge drivit linjen att dessa elever ska ha svenska båda åren, inte bara första 

året. Man har bland annat hävdat rättviseskäl för eleverna: 

Om detta förslag blir verklighet tas ett stort steg mot en mera rättvis 
utbildningssituation. I dag måste yrkesutövare av alla slag ständigt utveckla och 
förändra sitt kunnande – och förutsättningen för detta är att hennes språk fungerar. 
Svensklärarföreningen har därför haft obligatoriska tvåårssvenska som ett av sina 
viktigaste önskemål.73 

 

1984 lämnar skolminister Lena Hjelm-Wallén en proposition till riksdagen om att 

svenskämnet ska bli obligatoriskt tvåårigt på gymnasielinjer med ettårssvenska. Enligt Gunnar 

Stenhags ledare i nummer 2 1984 har Elfackets Centrala Yrkesnämnd och Byggförbundet 

protesterat mot detta i, som Stenhag skriver, ”märkliga skrivelser”. Stenhag menar att detta 

stört det viktiga samarbetet i skolorna mellan yrkeslärare och svensklärare under läsåret. 

Propositionen innebar emellertid inte att timmar till svenskämnet skulle tas från yrkesämnena 

och Stenhag skriver i sin ledare att han hoppas att: ”denna ömkliga debatt inte skall behöva 

fortsätta. Låt oss arbeta för elevernas bästa!”74  

Underförstått är, att Stenhag anser, att det bästa för eleverna är mera svenska. 

I samband med läroplansförändringarna i grundskolan och gymnasieskolan under 1990-

talet finns en konflikt mellan svensklärarföreträdarna och företrädare för idrottslärarna som 

rör gymnasiet. Denna konflikt fick ett nationellt uppmärksammande i media. 

Läroplanskommittén hade lagt fram ett förslag om förstärkningar av timtalet i grundskolan för 

svenska och matematik. Timmar till detta skulle, enligt förslaget, tas från praktiska ämnen, 

bland annat idrott. För det kursutformade gymnasiet diskuterades om en C-kurs i svenska 

skulle vara obligatorisk eller inte och varifrån timmar till en eventuell obligatorisk C-kurs 

skulle kunna tas. Idrottslärarna protesterade då de upplevde idrottsämnets timantal hotade. 

Frågan uppmärksammades bland annat i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet där 

diskussionen, enligt Ingrid Nettervik (ordförande i SLF), utvecklades till en folkhälsodebatt 

snarare än till en läroplansdebatt. Nettervik menade att förslaget för grundskolan i praktiken 

inte innebar någon förstärkning för svenskämnet eftersom svenskan tidigare bidragit med 

timmar till det sk. dubbla tillvalet, vilket innebar att alla elever skulle läsa ytterligare ett språk 

utöver engelska på högstadiet. Hon menade att debatten blev snedvriden både i 

läroplansdebatten och i media. Eftersom svenskan i praktiken inte förstärktes, skrev hon, 

”rycker man undan en väsentlig förutsättning för en förbättrad skola, den som förespeglas bli 
                                                 
73 SL 2/84, s 3 
74 ibid 
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Europas främsta”75 SLF försökte publicera debattartiklar i pressen men dessa publicerades, 

enligt Nettervik inte. Hon kritiserade media och menade att frågan snedvridits mot ett 

folkhälsoperspektiv för att det ansågs mera massmedialt intressant än läroplansfrågor. Hon 

kritiserade också de politiker som beslutat i frågan och menade att de visar att de inte förstår 

språkets betydelse för lärandet. 76 

För gymnasiets del hade C-kursen i svenska skapats som en följd av att riksdagens 

revisorer uttalat kritik mot högskolestuderandes bristfälliga kunskaper i svenska språket. 

Kursen blev inte obligatorisk som det var planerat utan en nationell tillvalskurs. Ingrid 

Nettervik menar att detta var regeringens sätt att kompromissa med idrottslärarna: 

”Den minnesgode läsaren erinrar sig säkert det ramaskri som landets idrottslärare gav upp 

inför hotet att tid (poäng) skulle tas från idrottsämnet för att ge utrymme åt de 50 timmarna”, 

skrev hon tre år senare.77 

2.1.5 Tiden och innehållet – Analys 
Om man med hjälp av Bourdieus terminologi betraktar svenskt skolväsende som ett fält, kan 

man säga att ämnesföreningen MLF/SLF är en aktör på fältet som strävar efter att förbättra 

sina positioner i konflikt med andra aktörer. Detta kapitel har visat att ett centralt värde, en del 

av det kapital, som det förekommer strid om på fältet, är antalet timmar som ett ämne tilldelas 

vid läroplansrevideringar. Att förbättra sina positioner, det vill säga att tilldelas så många 

timmar som möjligt, är av central betydelse för MLF/SLF vid samtliga läroplansrevideringar 

under hela undersökningsperioden och många strategier ägnas åt denna kamp. Företrädare för 

föreningen debatterar på möten, i pressen, vid ministermöten och möten med SÖ för flera 

timmar till svenskämnet. Parallellt pågår en kamp mellan svenskämnets företrädare och 

företrädare för närliggande ämnen angående vilka moment som ska tillskrivas svenskämnet.  

 I kapitlet ”Tiden och innehållet – våra omsorgsområden” har jag särskilt tittat på en 

slags strategi, den ämnesideologiska argumentationen i MLF/SLF:s skrifter under 

undersökningsperioden. Det har visat sig att det i föreningens argumentation finns några 

centrala uppfattningar som borde kunna beskrivas som doxa. Dessa är uppfattningen att 

svenskämnet är av så central betydelse att så många timmar som möjligt måste stå till 

svenskämnets förfogande, samt uppfattningen att svenskämnet bör innehålla så få moment 

som möjligt och att litteraturen och språket är huvudmoment.  

                                                 
75 SL 1/93, s 3 
76 ibid 
77 SL 1/96, s 3 
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I föreningens argumentation från 1960- och 1970-tal redovisas reella siffror som visar 

att svenskämnet i de nya skolformerna fick reducerad undervisningstid och att många nya 

moment tillföll ämnet i de stora läroplansrevideringarna. Nya, elevaktivare arbetssätt 

föreskrevs i de nya kursplanerna. I föreningens argumentation kan man under 1960-1970-

talen främst se protester mot svenskämnets situation i den nya skolan, oro inför hur 

undervisningen ska genomföras och olust då man jämför den nya skolan med den gamla. I 

argumentationen märks att skribenterna upplever att svenskämnets gamla revir reducerats 

och förändras. 1980-talet är en period då striden på fältet fortsätter och som man i föreningen 

beskriver som en tid av framgång. Föreningen agerar på fältet för att återta och utvidga sitt 

revir. Resultatet visar sig bli att svenskämnet tilldelas fler timmar och antalet moment 

reduceras. Kampen om momenten innebar också att man lyckas hindra att nya ämnen, med 

moment från det traditionella svenskämnet, bildades. I argumentationen framkommer tydligt 

stridsargumentation. Under 1990-talet upptas debatten i Svenskläraren framförallt av det 

kursutformade gymnasiet. Diskussionen är påfallande liten rörande grundskolans nya 

läroplan. Det kursutformade gymnasiet och decentraliseringen av beslut rörande skolan ger 

föreningen nya utmaningar och nya arenor. Föreningen är relativt tillfreds med 

timfördelningen i det nya gymnasiet. De nya kurserna i gymnasieskolan och särskilt de lokala 

och nationella C-kurserna ger möjlighet till en utvidgning av svenskämnet utöver de 200 

obligatoriska timmarna samt en möjlighet att ge kurser med såväl inriktning bildningsämnet 

svenska som färdighetsämnet svenska.  Sammantaget kan man alltså säga att föreningens 

strategier lett till att förlorade positioner på fältet, det reducerade reviret under 1960-1970-

talet, successivt och åtminstone delvis återtagits, särskilt under perioden 1980-tal, samt att 

föreningsföreträdarnas uppfattning av reviret utvecklats och anpassats efter nya 

förutsättningar under 1990-talet.   

Bernstein använde begreppet klassifikation för att beskriva gränsdragningar, starka eller 

svaga gränsdragningar inom eller mellan ämnen. I MLF/SLF:s ämnesideologiska 

argumentation förekommer ofta resonemang som visar att svenskämnet under 

undersökningsperiodens första två decennier präglades av en svagare klassifikation gentemot 

andra ämnen. Föreningsföreträdarna menar att ämnet innehåller så många moment att det 

blivit vagt och svårdefinierat. Om man ser på argumentationen under 1970-talet med 

Bernsteins begrepp ser man att föreningsföreträdarna förklarar den egentliga orsaken till 

krisen med att ämnet är svagt klassificerat.  När Bernstein använder begreppet inramning 

avses egentligen den pedagogiska praktiken men begreppet torde även kunna användas i 

detta sammanhang för att beskriva ämnesföreningens agerande under 1980- och 1990-talen 
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då det verkar som om föreningen i högre grad kontrollerar svenskämnets innehåll i 

förhållande till dem som skapar förutsättningarna – styrdokumenten. Det innehåll som man 

vill värna är bildningsämnet svenska och framför allt de moment som rör litteraturen. Detta 

är det traditionella innehållet i svenskämnet enligt föreningen.   

 

Många timmar till svenskämnet  

 
 

 

Figur 1: MLF/SLF syn på svenskämnet med avseende på faktorn timmar 

 

Figur 1 åskådliggör grafisk min analys av argumentationen i tidskrifterna. Positionen A i 

koordinatsystemet är det som skribenterna uppfattar som ett önskvärt tillstånd i 

läroplansrevideringarna. Det är i riktning mot A som argumentationen strävar. Position A 

innebär många timmar till svenskämnet vars innehåll främst skulle vara litteratur, det vill säga 

bildningsämnet svenska. Detta är den traditionella och ursprungliga föreningsbilden av 

svenskämnet. Positionen B i koordinatsystemet visar den upplevda bilden av svenskämnet, för 

få timmar till ämnet med ett innehåll med huvudsaklig fokus på färdighetsämnet svenska. 

Positionen C visar ett tillstånd som föreningen i argumentationen kan tänka sig att anpassa sig 

till, många timmar med ett färdighetsinriktat innehåll. Undersökningen har visat att 

argumentationen under undersökningsperioden har strävat i enlighet med strävanspilen i 

A C 

Bildningsämnet 
svenska 

Färdighetsämnet 
svenska 
dominerar dominerar 

B 

Få timmar till svenskämnet 
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systemet.  Undersökningen har också visat att denna argumentation givit resultat vid flera 

tillfällen, fler timmar har tilldelats svenskämnet som utvidgat sitt revir. 

 

 

 
Få moment i svenskämnet

 

Figur 2: MLF/SLF syn på svenskämnet med avseende på faktorn moment 

 

I figur 2 sammanfattar jag grafiskt hur skribenterna i tidskriften Svenskläraren upplever och 

argumenterar runt de nya moment som tillskrivs svenskämnet under perioden. Positionen A i 

koordinatsystemet är det som skribenterna uppfattar som ett önskvärt tillstånd i 

läroplansrevideringarna. Det är i riktning mot A som argumentationen strävar. Position A 

innebär så få moment som möjligt till svenskämnet vars främsta innehåll skulle vara litteratur, 

det vill säga bildningsämnet svenska. Detta är den traditionella och ursprungliga 

föreningsbilden av svenskämnet. Positionen B i koordinatsystemet visar den upplevda bilden 

av svenskämnet, för många moment till ämnet med ett innehåll med huvudsaklig fokus på 

färdighetsämnet svenska. Positionen C visar ett tillstånd som föreningen i argumentationen 

kan tänka sig att anpassa sig till, många moment men med ett huvudsakligt teoriinnehåll, dvs. 

med fokus på bildningsämnet svenska. 
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2.2 Samarbete och samverkan 

2.2.1 Samarbete över ämnesgränserna 
Samverkan över ämnesgränserna föreskrivs i läroplanerna i undersökningsperioden. 

Samverkan med andra ämnen kopplas till diskussionen om tid och moment i 

föreningsföreträdarnas argumentation. Samverkan skulle, enligt resonemangen, kunna 

fungera på ett sådant sätt att färdighetsinriktade moment delvis fördes över till andra ämnen 

och att svenskämnet på detta sätt skulle kunna såväl avlastas som utvidga sitt revir. 

Skribenterna påtalar dock att det finns risker med samarbete. Det är inte givet att 

svenskläraren blir den som får påverka innehållet i samarbetet utan kanske enbart blir den 

som får sköta de färdighetstränande momenten – det vill säga att rätta språket i rapporten 

eller förklara lite grammatik. Det tänkbara scenariot gör att samarbete kan upplevas som ett 

hot. 

I början av undersökningsperioden har man en positiv syn på samarbete och på 

svensklärarens roll i samarbetet. Bo Beckman skriver i artikeln ”Svensklärarna och den nya 

skolan” i årsboken 1964 om samarbete mellan svenskämnet och andra ämnen och lämnar 

förslag till lämpliga samarbetspunkter.  

Vad som vidare kan upplevas som en nyhet är det anbefallda samarbetet över 
ämnesgränserna. Läroplanen för grundskolan hävdar bl a att man inte bara skall se 
ämnet svenska som en enhet utan rentav så långt det går betrakta den i skolan 
bedrivna fostrande och undervisande verksamheten som en enhet och att 
gränserna mellan ämnena skall luckras upp. Man kräver alltså av oss ett 
samarbete över ämnesgränserna.78   

 

Svensklärarens roll kommenterar han med orden: 

Man får nog i allmänhet räkna med svenskläraren som initiativtagare till en 
samordnad undervisning av detta slag.79  

  

Denna inställning till samarbete ser man vid flera tillfällen under 1960-talet, till exempel i 

kommentarer från lärare som skriver in och berättar om sin undervisning. Studieteknik 

fungerar väl som ett samarbetsmoment, rapporterar t ex en lärare som undervisar i svenska på 

fackskolan. Samarbete minskar arbetsbelastningen rapporterar en annan lärare.80   

Under 1970-talet blir tonen pessimistiskare angående svenskans roll i samarbetet med 

andra ämnen. Under rubriken Svenska – ett serviceämne? skriver ledarskribenten 1975: 

                                                 
78 SLÅ 1964, s 29-30 
79 SLÅ 1964, s 30 
80 VM 2/66 s 35; VM 2/69, s 48 
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Från att ha varit som det en gång hette ”skolans viktigaste ämne” skulle 
svenskämnet nu fungera som en ”hjälpgumma” åt de övriga ämnena.81 
 

Skribenten visar på en oro som återkommer i materialet, rädslan för att svenskämnet ska 

utnyttjas som ett redskap. Svenskläraren vill inte utnyttjas som rättare av rapporter i andra 

ämnen eller sköta grammatikundervisningen åt de främmande språken. Svenskläraren vill att 

samarbete ska ge service även åt svenskämnet, så att svenskämnet ska ha nytta av samarbetet. 

Samverkan borde, enligt skribenterna, leda till att man använder stoff från andra ämnen i 

svenskundervisningen för ökad insikt och inlevelse t ex i samarbete med samhällskunskap.82 

Samverkan mellan svenskan och yrkesämnen på de yrkestekniska gymnasielinjerna ses 

positivt eftersom ett sådant samarbete skulle kunna hjälpa mot många av dessa elevers 

negativa inställning till svenskämnet, som upplevs som ett stort problem för svensklärarna83.  

Oron för samarbete rör inte bara risken för svenskämnets hjälpgummeroll. Skribenterna 

uttalade, som tidigare visats, en oro för att de nya momenten, arbetsformerna och bristen på 

riktlinjer för ämnet skulle göra ämnet vagt. Denna oro visar sig även då integrationen mellan 

ämnen diskuteras. Åke Holmberg skriver 1979: ”Men det är också metoder som på det 

allvarligaste kan göra vårt ämne diffust, diffust till den grad att det alldeles raderas bort.”84 

I diskussionerna runt LGR80 återkommer frågan om svenskämnets roll i samverkan och 

Åke Holmberg ser nu stora fördelar med samarbete, som han skriver i ledaren ”Svenska i 

samverkan” i september 1982: 

Att svenskundervisningen sker i samverkan med andra ämnen innebär många och 
stora fördelar. I och för sig har svenskämnet ett väl tilltaget eget stoff att spinna 
undervisningen kring. Inte minst i form av en mer eller mindre omfattande 
litteraturläsning. 85  
 

Risken menar Holmberg kan emellertid vara att undervisning utan samarbete blir 

”akvariesimmande i motsats till simmande i riktiga sjön”86. Samverkan har uppenbara 

fördelar menar Holmberg och betonar svensklärarens vinst av samarbete: 

OM svenskundervisningen kan kopplas samman med ett verklighetsnära stoff i ett 
eller flera andra ämnen finns mycket att vinna, om man samtidigt har klart för sig 
var gränserna går. Vad som kan vinnas är en svenskundervisning och ett 
svensklärarinflytande som sprider sig över de ämnen som förfogar över det stora 
förrådet av verklighetsnära stoff och kan forma varje ämne till ett svenskämne. 

                                                 
81 SL 2/75, s 4 
82 ibid, s 3f 
83 SL 6/71, s 3 
84 SL 3/79, s 3 
85 SL 4/82, s 3 
86 ibid 
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 [---]Utan stöd från de andra lärarna ter det sig som en omöjlighet att 
svenskläraren i någon nämnvärd grad skall kunna påverka elevernas språkliga 
utveckling. Men tillsammans med intresserade lärare i andra ämnen som det mer 
eller mindre tydligt talas om i både Lgr 80 och i gymnasiesupplementet går det 
och tanken är därför på många sätt ett steg i rätt riktning.87 
  

Denna tanke, att ett samarbete mellan svenskan och andra ämnen skulle sprida ansvaret för 

elevernas språkutveckling, återkommer i reaktioner på 1990-talets läroplansrevisioner. 

I kursplanerna i svenska beskrivs svenskläraren som den som har huvudansvaret för elevernas 

språkliga utveckling men att alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna 

om språkets betydelse för begreppsbildningen. I detta sammanhang börjar skribenterna i 

Svenskläraren att reflektera över vad svensklärarprofessionen går ut på. I ledaren ”Genom 

språket blir kunskap synlig” 1993 skriver Maj Björk och Carin Jörgel-Löfström om att det är 

en del av svensklärarens lärarprofession att förmedla kunskapen om språkets betydelse till 

andra lärare, inte vara hjälpgumma och korrekturläsare.88 Birgitta Garme fortsätter 

resonemangen 1996 i sin ledare ”Ett rum med utsikt” och skriver  

Att arbeta mycket med läsning och skrivning i alla ämnen är naturligtvis utmärkt 
och en väg för eleverna att bli vana vid att hantera skrivet språk. Men läraren i 
svenska har ju genom elevens hela skoltid, från den första dagen i grundskolan till 
den sista i gymnasieprogrammet, en särställning. I språket och litteraturen, som är 
svensklärarens domän, ligger det djupt mänskliga; här finns möjligheterna till 
upplevelser och lärande, till självkännedom och reflektion, till empati och insikt.89  
 

Men att samarbete ständigt är ett osäkerhetsmoment och en balansgång illustreras av Ingrid 

Nettervik då hon så sent som 1997 återigen aktualiserar frågan om svenskläraren som en 

hjälpgumma. Hon har hört rapporter från landets skolor att många svensklärare uppmanas 

granska det som eleverna skrivit i andra ämnen, alternativt plockas in som språkligt ansvarig i 

projektarbeten som i övrigt saknar anknytning till svenskämnet.90 

 

2.2.2 Samverkan mellan svensklärare på olika stadier 
Bland de frågor som behandlas i tidskriften under undersökningsperioden, är bättre 

samordning mellan stadierna i svenskämnet viktig. Utan stadiesamordning anses svenskämnet 

inte kunna bli en fungerande pedagogisk enhet. På detta sätt skulle man, enligt vissa 

skribenter kunna koncentrera färdighetsmoment till grundskolan. Man önskar också en större 

tydlighet mellan vad olika svensklärare, på olika stadier ska arbeta med, så att eleverna inte 
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ska behöva upprepa moment. I föreningen tänker man sig att fungera som en kanal över 

stadierna för att samordna resurserna på svenskundervisningen område.  

För att verka för detta krävs att föreningen utvecklar sin gamla traditionella inriktning 

mot gymnasiet för att i högre utsträckning, vända sig mot grundskolans lärare. Detta är ett 

arbete som Rolf Hillman antydde redan 1962 då han i sitt referat från årsmötet skriver om den 

sammanhängande enheten grundskolan: 

För MLF: s del innebär detta en betydande intensifiering av dess strävan att samla 
alla skolstadiers svensklärare inom samma förening för gemensamt arbete och 
gemensamt stöd. MLF har tidigare sökt göra detta, men nu bör utsikterna vara 
betydligt ljusare. Vad vi alltså måste arbeta på är att söka få med även låg- och 
mellanstadiets svensklärare i vår krets, så att lärare på alla stadier får ett 
gemensamt forum för gemensamma frågor rörande svenskundervisningen. 91 
 

Denna diskussion/intention fortsatte under 1970-talet. 1972 skriver ledarskribenten i nummer 

3: 

Inom Svensklärarföreningen har man mycket tydligt känt bristen på samverkan 
mellan stadierna och alltmer vidgat sin intressesfär. Från att ha varit en förening 
med utpräglat intresse för gymnasium har den under senare år alltmer riktat sin 
uppmärksamhet på högstadiets problematik. Men detta räcker inte. Med den 
intima samhörigheten mellan skolans olika stadier [---] måste en ämnesförening 
uppmärksamma och tillvarata samtliga dessa stadiers intressen.92  

 

Från detta nummer börjar man därför uttalat även vända sig mot låg- och mellanstadiet i 

föreningsarbete och skrifter. Detta till trots pågår en intensiv diskussion under 1970-talet och 

början av 1980-talet där några skribenter (främst Åke Högström men även till exempel Sven-

Gustav Edqvist och Lars Mehlin) uttrycker mycket stark kritik mot undervisningen i svenska 

så som den bedrivs på mellanstadiet.  

På mellanstadiet råder, enligt framför allt Högström, en utbredd praxis att integrera 

undervisningen i svenska med undervisningen i orienteringsämnena, något som kritiseras 

starkt. Skribenterna ser denna integration som en viktig orsak till svenskämnets kris.  

I våra skolor finns mycket som bidrar till att för all framtid vingklippa eleverna: 
mellanstadielärarnas ofta fanatiska intresse för de alltför stoffbemängda 
orienteringsämnena, oä-läromedlens förödande svåra språk och förödande tråkiga 
uppläggning, bristen på litteratur med förmåga att fängsla nyblivna bokläsare. [---
] Genom bristande samordning mellan stadierna, genom att låta mellanstadiets 
svenska drunkna i orienteringsämnena och genom att försumma bibliotekens 
upprustning har man verksamt bidragit till dagens bedrövliga tillstånd. Det borde 
nu vara tid att handla: att sluta att tänka stadiebundet, att ge mellanstadiets lärare 
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klara och ovedersägliga anvisningar om att prioritera svenskan på 
orienteringsämnenas bekostnad.93 
 

Man menar att läsinlärningen inte stimuleras av integrationen och att till och med läslusten 

dödas:  

På mellanstadiet tycks eleverna möta den stora orienteringsämneschocken: alltför 
faktaspäckade läroböcker, skrivna på ett alltför svårt språk, som kommer eleverna 
att uppleva läsandet som en ständig källa till misslyckande, som något tråkigt som 
man helst bör hålla sig borta från.  [---] För många mellanstadielärare tycks oä 
vara viktigare än svenska. [---] Då svenska förekommer tycks den ofta vara 
integrerad i orienteringsämnena på ett sådant sätt att den försvinner både för 
barnen och för läraren.94  
 

Enligt Högström är texterna i oä-böckerna för svåra och tråkiga och arbetsuppgifterna är 

passiviserande med fylleriövningar. ”Med det utbredda läsmotstånd som finns ute klasserna 

och som bottnar i en felaktig och läsfientlig metodik före högstadiet måste det till en god 

portion självförtroende hos läraren att lansera ett eget litteraturprogram. Det skulle ge råg i 

ryggen att kunna hänvisa till centrala dokument i form av läroplaner”95, skriver Högström. 

Högström efterlyser en bättre samordning mellan stadierna för att klargöra vad som ska klaras 

av på respektive stadium så att inte orienteringsämnena kan tränga bort svenskan. 

Argumenten återkommer på 1990-talet i diskussionen om den nya skolan. Sven-Gustav 

Edqvist skriver i ett inlägg riktat till Lars Melin, som bl a föreslagit en delning av 

svenskämnet, att 

Men Melin har rätt i att mycken svenskundervisning gått och går förlorad i 
samkörningen med OÄ – en seglivad och från början befängd 60-talsidé – och 
inte bara på mellanstadiet. Att jaga trendigt samhällsstoff som underlag för 
färdighetsträningen i stället för att använda ämnets eget naturliga, t ex den goda 
litteraturen, är en tvivelaktig sysselsättning, men den är väl på upphällningen nu? 
Detta och annat skapar luckor i språkförmågan och litteraturtillägnelsen, som är 
svåra att täta.96  
 

Denna diskussion är intressant, särskilt eftersom den sammanfaller med föreningens kampanj 

att värva låg- och mellanstadiets lärare som medlemmar till föreningen. I inläggen spåras en 

tydlig ämnesuppfattningsstrid och strid mellan lärarroller. Grundskolans lärare representerar 

en svenskundervisning som i högre grad är färdighetsinriktad och som är mer integrerad med 

andra ämnen. De traditionella föreningsmedlemmarna från läroverket och det treåriga 
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gymnasiet ser ”sitt” bildningsämne hotat i metoderna på grundskolan. Ett annat hot mot 

bildningsämnet svenska på gymnasieskolan upplevde de svensklärare som ”satts att undervisa 

på de yrkestekniska gymnasielinjerna”97 i samband med att fack- och yrkesskolan 

integrerades i gymnasieskolan. Svensklärarna upplevde där stora svårigheter med anledning 

av att de mötte ett elevunderlag som de inte var vana vid eller förberedda på.98 20 år senare 

skriver emellertid Bengt Sjöstedt i en debattartikel under rubriken ”Låt oss visa vad vi kan!” 

”Vi har nu över tjugo års erfarenhet av undervisning på samtliga linjer och samverkan med 

alla lärarkategorier.”99 Han menar vidare att den rådvillhet som svenskläraren kände tidigare 

gällande ämnets innehåll och metoder är borta och nu är svenskläraren kompetent att 

undervisa på såväl yrkes- som studieförberedande program.  

I samband med det kursutformade gymnasiet på 1990-talet sker den stora integrationen 

mellan de studieförberedande och yrkesförberedande programmen då samtliga program får 

gemensamma kursplaner i svenska med gemensamma moment och antal timmar. I de 

gemensamma momenten ingår såväl språk som litteratur.  

”Såväl litteraturläsning som egen användning av språket i tal och skrift ingår  

[---] Litteraturläsning skall vara en källa till kunskap och personlig utveckling och bilda 

utgångspunkt för samtal och skrivande”100, citerar Ingrid Nettervik från de allmänna 

målbeskrivningarna för svenskan i det kursutformade gymnasiet i en ledare från 1995 med 

titeln ”Tappa inte bort litteraturen i A-kursen”. Hon är nöjd med dessa formuleringar i 

målbeskrivningarna men uttrycker föreningens traditionella oro då hon menar att det, trots de 

allmänna föreskrifterna, förekommer lokala planeringar där litteraturen saknas totalt i A-

kursen.  

I perioder har föreningen argumenterat för större samverkan och momentfördelning 

mellan stadierna på grundskolan och mellan grundskolan och gymnasiet. I och med Lpo 94 

blev grundskolan stadiefri. Detta upplever Birgitta Garme som mycket positivt i en ledare 

1994. ”För ämnet svenska, där arbetet i så hög grad byggs upp i koncentriska cirklar, känns 

kursplanens stadiefrihet som en lättnad. [---] Just för svenskämnet kommer stadiefriheten med 

all sannolikhet att innebära att det blir ännu viktigare att tänka igenom ämnets progression när 

den lokala arbetsplanen läggs upp.”101  
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2.2.3 Samarbete och samverkan – Analys 
Detta kapitel har studerat mötet mellan aktörer på fältet svenskt skolväsende ur aktören 

MLF/SLF:s perspektiv. Samarbete mellan aktörerna föreskrivs i läroplanerna och striden 

handlar i detta fall om vilket eller vilka ämnen som ska dominera samarbetet. Under 1960-

talet är föreningsföreträdarna övertygade om att svensklärarna är de som är bäst lämpade att 

styra samarbetet mellan olika ämnen men under 1970-talet ökar oron för att svenskämnet i 

samarbete över ämnesgränserna ska reduceras till rapportskrivande och bilden av samverkan 

blir allt mer negativ. Under 1980- och 1990-talen märks återigen en förändring i synen på 

samarbete mot en positivare bild. Svensklärarna är positiva till möjligheten att sprida 

färdighetsträningen till fler ämnen. Under 1990-talet blir det läroplansstadgat att samtliga 

lärare, inte bara svensklärarna, har ansvaret för elevernas språkliga utveckling. Det är 

intressant att se att föreningsföreträdarna ser positivt på detta och att de inte uppfattar det som 

om deras revir hotas från andra lärargrupper. Snarare ser de det som en utvidgning av sitt eget 

revir och de skriver att svenskläraren har en särställning och ett huvudansvar. Troligen ser 

man fördelar i att ansvaret för färdighetsträningen sprids ut till övriga ämnen och en 

förhoppning i att timmar på detta sätt kan frigöras för litteraturundervisning.  

 Begreppet klassifikation är aktuellt då samverkan mellan svenskämnet diskuteras. Under 

den period då föreningsföreträdarna är negativa till och visar oro inför samarbete är orsaken, 

med Bernsteins terminologi, den svaga klassificeringen av svenskämnet i läroplanen. Oron 

gäller om svenskämnet är så vagt och så diffust att det inte får någon roll i samarbetet utan 

reduceras till en hjälpgumma. Behovet att inrama svenskämnet som varande språket och 

litteraturen inför samarbete återkommer i argumentationen undersökningsperioden.  

Om man betraktar MLF/SLF som ett subfält ser man en intern strid om samverkan 

mellan svensklärare på olika stadier, vilka kan betraktas som aktörer på subfältet. MLF/SLF 

bildades av läroverkslärare med en gemensam uppfattning om hur undervisning i litteratur ska 

bedrivas. I MLF/SLF är dessa fortfarande den dominerande aktören. Med denna bakgrund kan 

man betrakta striden om svenskämnet på mellanstadiet. MLF/SLF vill gärna engagera lärare 

på alla stadier men man vill samtidigt förmedla ett värde och göra en inramning – markera hur 

svenska språket och litteraturen bör undervisas. Föreningsbilden av svenskämnet förändras 

och utvecklas emellertid under undersökningsperioden. Föreningsföreträdare under 1990-talet 

uttalar sig positivt till den stadiefria grundskolan och till de gemensamma kursplanerna på 

gymnasiet med språk och litteratur i två obligatoriska kurser vilket visar att föreningsbilden 

utvecklats under de senare decennierna i undersökningsperioden.   
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Figur 3: MLF/SLF syn på svenskämnet med avseende på faktorn samverkan 

 

I figur 3 beskriver jag föreningens förhållande till integration mellan ämnen på olika stadier. 

A beskriver den höga graden av integration mellan svenskämnet och framför allt 

Orienteringsämnena på grundskolan. Denna integration upplevde föreningsföreträdarna som 

negativ och som hotfull för svenskämnet. Position B beskriver den klassiska situationen på 

gymnasiet, låg grad av integration mellan ämnen, något som i föreningsargumentationen 

framkommer som positivt. Position C och D beskriver hög grad av integration på gymnasiet 

och grundskolan samt nära samarbete över stadiegränserna. Föreningen är inte negativ till 

nära integration när det innebär att ansvaret för språkutvecklingen kan spridas över ämnena, 

om svenskämnet inte förpassas till en hjälpgumma i samarbetet, om 

svensklärarprofessionaliteten inte hotas och inte minst viktigt att litteraturkunskapen förblir 

det centrala innehållet i svenskämnet.  
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2.3 Föreningen och ämnesuppfattningarna 
Som tidigare beskrivits, och som bland andra Martinsson visat har MLF/SLF:s historiskt och 

traditionellt ansett svenskämnet som ett personlighetsutvecklande bildningsämne. Martinsson 

har även visat att denna ämnessyn levde vidare i föreningen och i den pedagogiska praktiken 

in på 1960-talet. Som tidigare visats förändrades emellertid förutsättningarna för svenskämnet 

under undersökningsperioden i och med att läroplanerna och kursplanerna i de nya 

skolformerna föreskrev nya metoder, moment och annan organisation.  

2.3.1 Färdighetsämnet och kommunikationsämnet - 1960-1970-tal 
I en skrivelse 1960 från Modersmålslärarnas förening till Skolberedningen angående de nya 

kursplanerna för grundskolan är föreningsföreträdarna främst måna om att betona att 

svenskämnet är ett i och för sig personlighetsutvecklande men ändock ett färdighetsämne – 

”det viktigaste av dessa”.102 Modersmålsundervisningen har, skriver man, tre uppgifter: ”att 

träna en rad färdigheter, att ge de unga en allmänbildande orientering, och att medverka vid 

deras personlighetsutveckling”.103  

Skälet till att så tydligt vid denna tid framföra synpunkten att svenskan är ett 

färdighetsämne är troligen kopplat till en strid angående en differentiering av svenskämnet, 

som föreningen driver för svenskämnet inför grundskolereformen. Föreningen ser många 

fördelar med att svenskämnet skulle bli ett differentierat ämne liksom färdighetsämnena 

engelska, främmande språk och matematik, dvs. indelas i en allmän och en särskild kurs. 

Föreningen skriver till skolberedningen i ärendet och Vårt modersmål innehåller många texter 

med argument för en differentiering av svenskämnet och om ”det prekära läge, som skolans 

centrala ämne skulle råka in igenom”104 om ämnet blev odifferentierat i grundskolan. I sitt 

yttrande över skolberedningens betänkande skriver föreningen att ”en funktionsduglig och 

ändamålsenlig organisation av undervisningen i svenska är en förutsättning för ett lyckligt 

genomförande av grundskolan” och det man menar med denna organisation är 

differentiering.105 Man hävdar också att svenskämnets personlighetsutvecklande uppgifter är 

lämpligare att utföra i en differentierad klass och ser stora sociala och pedagogiska fördelar 

med att arbeta i differentierade klasser. Såväl de svaga som de duktiga eleverna gynnas av 

differentiering.106  Troligen ser ämnesföreträdarna även en möjlighet till att i en uppdelning i 
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allmän och särskild kurs kunna bibehålla den traditionella uppdelningen färdighetsämnet 

svenska och bildningsämnet svenska där allmän kurs skulle kunna bli mer färdighetsinriktad 

och särskild kurs mera bildningsinriktad. 

Att ämnesuppfattningen ”det personlighetsutvecklande färdighetsämnet svenska” är den 

rådande uppfattningen som delas av MLF och Skolöverstyrelsen under 1960-talet belyser 

föreningens sekreterare Sven J:son Lundquist då han för MLF:s räkning 1968 förmedlar  

föreningens synpunkter på SÖ:s översyn av läroplan för grundskolan: 

I sin översyn av läroplanen för grundskolan framhåller Skolöverstyrelsen de 
grundläggande färdigheternas betydelse för individens personlighetsutveckling  
[---] MLF instämmer helt i dessa uttalanden som ytterligare bekräftar vad som i 
tidigare utredningar och läroplaner ständigt understrukits beträffande 
svenskämnets centrala roll i allt skolarbete.107 
 

Under 1970-talet, när föreningen bytt namn till Svensklärarföreningen och tidskriften bytt 

namn till Svenskläraren, konstaterar ledarskribenterna ofta att förhållandena för svenskämnet 

i de nya skolformerna är svåra. De heterogena klasserna och svårigheterna för lärarna att få tid 

att leva upp till kursplanens krav på individualiserad undervisning diskuteras i tidskrifterna. I 

det nya gymnasiet finns stora motivationsproblem, särskilt på de yrkesinriktade linjerna och 

många lärare har, som man skriver, ”tagits på sängen av detta nya elevmaterial”. På de 

yrkesinriktade linjerna har svenskämnet mycket låg status. Många elever där upplever 

svenskundervisningen som en onyttig, ointressant och värdelös del av utbildningen. Felet, 

menar Svenskläraren, ligger i läroplanen och ”i konstruktionen av vårt skolsystem som helhet 

och svenskämnets konstruktion och innehåll, kompromisser som stannat någonstans på halva 

vägen mellan vad som en gång var och vad som borde vara”108.   

Inledningsvis under årtiondet håller föreningsföreträdarna fast vid 60-talets 

inställning av svenska är ett färdighetsämne och menar att den svåra situationen i 

skolorna beror på att läroplanerna är för vagt formulerade vad gäller svenskämnets 

innehåll. Ämnesuppfattningen måste vara tydligare uttryckt i styrdokumenten:  

[S]venskan är ett färdighetsämne, där det systematiska övandet av färdigheter och 
delfärdigheter i fasta former måste gå som en röd tråd genom hela undervisningen 
ända från de första skolåren.109 
 

Ledarskribenten menar också att läromedelsförfattarna inte i tillräcklig grad insett 

svenskämnets karaktär av färdighetsämne. Läromedlen borde ge eleverna ”fast 
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uppbyggda färdigheter som skulle göra det möjligt för dem att i demokratiska former 

rätta till de samhälleliga bristerna. [---] Att undervisa i svenska är […] att öva 

färdigheter”.110 

Bengt E Holmberg genomförde, som tidigare nämnts, under 1972-74 ett SÖ-finansierat 

projekt ”Litteraturläsning på gymnasiet”. I sin rapport, som publicerades i årsboken 1974 

kommenterade han läroplanens (Lgy70) förändrade formuleringar angående vilken 

ämnesuppfattning som borde råda i gymnasiets svenskundervisning och ifrågasatte om inte de 

bärande principerna för ämnets utformning borde omprövas.  

Från att tidigare – för gymnasiets del så sent som i 1933 års läroverksstadga – 
varit uppbyggt kring , å ena sidan, stilistik och språkriktighetsfrågor och, å andra 
sidan, svensk klassisk skönlitteratur och svensk litteraturhistoria har ämnet nu 
vidgats till att omfatta ”kommunikation” i vid mening. Svenskämnet av idag är 
väl därigenom tänkt att till alldeles övervägande vara ett ”matnyttigt” skolämne. 
De gamla intentionerna att ”modersmålet” skall tjäna ”bildningen” och ”väcka 
kärlek till svenskt språk och svensk litteratur” nämns inte längre i läroplanerna.  
[---] Svenskämnet gavs, kort sagt, en sådan utformning att det skulle medverka till 
att utrusta eleverna med i det moderna samhället adekvata kunskaper och 
färdigheter och bidra till att frambringa en friare och öppnare människotyp än den 
man menade utgick ur den gamla skolan.111  
 

Under 1970-talet kan man därefter följa en intern debatt i tidskriften om hur 

ämnesuppfattningen borde kunna utvecklas och förändras för att förändra ämnets 

ställning och förbättra situationen i skolan. Bland andra Åke Högström driver en intern 

argumentation i föreningen om en ny ämnesuppfattning för att förändra svenskämnet - 

svenskämnet som ett kommunikationsämne, helt i linje med Holmbergs syn på hur 

läroplanen utvecklats.  

En gång betraktades svenskämnet som skolans viktigaste ämne. Kanske var det 
redan då en klyscha utan täckning i verkligheten. Att det i dag är en klyscha 
förefaller mer än uppenbart. Ändå borde vårt ämne vara skolans viktigaste – det 
ämne som mer än något annat kunde bidra till att utveckla elevernas förmåga till 
kontakt med andra, kommunikation med andra[---] Fungerar ämnet så i dag? 
Nej!112 

 

Han menar att en grundsyn, där moment i ämnet skulle samlas under huvudsyftet att 

lära eleverna kommunicera, skulle gagna svenskämnets anseende.  

Bland undervisningsämnena i skolan intar ämnet svenska på många sätt en 
särställning, inte minst därigenom att det är så svårt att definiera undervisningens 
egentliga syfte. [---] Den ene menar att svensklärarens främsta uppgift är att dana 
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personligheter, den andre ser som sin huvuduppgift att skapa kärlek till 
litteraturen hos sina elever. En tredje anser att ämnet i första hand har 
studieteknisk karaktär, medan en fjärde ser den fundamentala uppgiften vara att 
skärpa elevernas intellekt och kritiska sinnelag, men därvid möter opposition från 
en kollega som hellre håller på absolut korrekthet i fråga om språkbruk, stavning 
och interpunktion. [---] Förhållandet gagnar knappast svenskämnets anseende och 
gör knappast det redan sönderhackade ämnet mera enhetligt. Svårigheten att gjuta 
samman ämnet till en enhet upplevs av praktiskt taget alla svensklärare som 
oöverstigligt stor. [---] Eller är svenska det ämne, vars allt övergripande syfte är 
att lära eleverna kommunicera, att så väl som möjligt efter vars och ens personliga 
förutsättningar motta och sända kommunikation på det sätt som är mest lämpligt i 
den aktuella och konkreta kommunikationssituationen och där allt som görs, görs 
i det bestämda och målmedvetna syftet att eleverna så medvetet och riktigt som  
möjligt var och en efter sina förutsättningar skall kunna bemästra så många som  
möjligt utav de oändligt skiftande kommunikationsproblem som livet, inte bara 
skolan, erbjuder? Under ett sådant övergripande syfte låter sig samtliga ca 50 i 
ämnet ingående delmomenten inordnas. Därmed har också ämnet fått en 
gemensam nämnare: kommunikation. Vad svenskläraren bör syssla med är 
kommunikation på olika stadier och nivåer naturligtvis och lika naturligt från 
olika infallsvinklar – men ändå samt och sist kommunikation.113 
 

Det råder dock oenighet i föreningen om denna ämnessyn och andra föreningsföreträdare 

håller inte med honom. Gunnar Stenhag och PO Svedner skriver till exempel att det redan 

råder en stor villrådighet i dagens skola om vad svenska handlar om och de menar att den 

ämnesuppfattning som Högström fört fram, om svenskämnet som det centrala 

kommunikationsämnet, är vag. De beskriver svenskämnet på följande sätt och anknyter till 

den traditionella ämnessynen för föreningen: 

Svenska är ett ämne som skall ge eleverna tillfälle att läsa och samtala om 
litteratur, som skall ge dem kunskaper om sitt eget språk och om de massmedier 
som möter dem och som, främst under och genom arbete med detta stoff, skall ge 
eleverna god förmåga att läsa, tala och skriva.114  
 

2.3.2 Litteraturen och kulturarvet – 1980-tal 
I samband med läroplansrevideringen 1980 förändras ämnesuppfattningen i kursplanerna mot 

en ämnesuppfattning som tydligare betonar litteraturen och kulturarvets betydelse för 

personlighetsutvecklingen, en ämnesuppfattning överensstämmande med MLF/SLF:s 

traditionella ämnesuppfattning. Är det föreningen, som gått in i 1980-talet med nya, 

litteraturintresserade ordföranden, som påverkar kursplanerna eller anpassar man föreningens 

ämnesuppfattning efter styrdokumenten?  Att påverkan skett, kan man se i följande exempel.  
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1979 remissläser föreningen det nya kursplaneförslaget inför LGR 80. Föreningen 

betonar i sitt svar, att man upplever att skönlitteraturen i alltför hög grad fått en nyttofunktion. 

”Att litteraturen är konst och ett medel för upplevelse och personlig utveckling hos eleverna 

nämns inte”115, skriver man. Samtidigt betonar man basfärdigheternas betydelse och sociala 

funktion116.  I de färdiga kursplanerna 1980 tillskrivs litteraturen ökad betydelse jämfört med 

Lgr62 och Lgr69. ”Kursplanen i svenska tycks få en utformning som bättre stämmer överens 

med SLF:s uppfattning än den som presenterades från början och som vi starkt kritiserade”, 

påtalar föreningens ordförande Sven-Gustav Edqvist 1980.117 Under 1980 pågår en debatt om 

litteraturen i svenskundervisningen igen, som man beskriver som ett ”försummat kapitel” och 

man menar att ”slå vakt om kulturarvet är i dag viktigare än någonsin”.118 Skälen till att det 

ansågs vara så viktigt anges vara kommersialism, industrialism och att man ser ett 

mångkulturellt samhälle växa fram119. Svenskundervisningen har, skriver man, ”en stor 

uppgift att fylla genom litteraturläsning, samtal och diskussioner”120 och man gläder sig över 

att litteraturen får dominera i ämnet121. ”Det är genom vårt litterära arv som vi kan få det rätta 

perspektivet på vår egen tillvaro”122, skriver Åke Högström 1981, mannen som under 1970-

talet talade för svenskämnet som ett kommunikationsämne.  

Svensklärarföreningens årsbok 1984 blev en temaskrift om kulturarvet vid namn 

”Kulturarvet det förargelseväckande”. Temat uppmärksammades i rikspressen. I den kom 

olika uppfattningar om kulturarvets roll i svenskundervisningen till tals. Kristian Wåhlin, som 

ingick i redaktionskommittén för denna årsbok betonar svenskans roll som bildningsämne på 

följande sätt: 

 har skolan en viktig uppgift att försöka [---] träna barnen rent tekniskt till att bli 
goda läsare? Eller är det kopplingen till den egna livserfarenheten som är den 
väsentligaste ”litteraturkunskapen” som skolan genom sin undervisningspraktik 
bör lära ut?”[---] ”Men frågan om arvet och litteraturen är också frågan om arvet i 
litteraturen123. 
 

Inför Svensklärarföreningens 75-årsjubileum 1987 skriver Britt-Marie Arkhammar om sin 

bild av svenskämnets framtid och hon menar att den är löftesrik. I Arkhammars 
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119 SL 5/81, s. 3f 
120 SL 4/80, s. 4 
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122 SL 5/81 s. 4 
123 Wåhlin i förordet till Kulturarvet det förargelseväckande, SLÅ 1984 
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framtidsvision framkommer den ämnesuppfattning som råder i föreningen under sent 1980-

tal: 

Modersmålet kommer tillbaka till det anseende och den tyngd det bör ha i landets 
utbildningssystem. Modersmålet tar igen sin centrala roll [---] Skönlitteraturen har 
etablerat sig i läroplanerna [---] Yrvaket erkänns också skrivandets betydelse för 
personlighetsutveckling.124  
 

Det är intressant att se att i och med att kulturarvsdiskussionen inleds och litteraturen 

återkommer i läroplanerna så börjar man återigen att använda det gamla uttrycket 

modersmålet om ämnet, ett ord som varit borta ur det offentliga samtalet sedan de nya 

skolformernas införande. 

 2.3.3 Postmodernistisk ämnesuppfattning – 1990-tal 
Inför 1990-talets kursplanerevideringar förändras synen något på svenskämnets roll. Stefan 

Lundström har i sin avhandling visat att Lpf94 visar starka postmodernistiska drag med en 

förändrad kunskapssyn. Han menar att läroplanen betonar skolans betydelse för att föra 

demokratiska och etiska värden vidare och att undervisning om kulturarvet inte ska ske för 

kulturarvets egen skull utan för att väcka förståelse och respekt för andra kulturer. Den 

individuella bildningen och utvecklingen lyfts fram, menar Lundström .125 Detta är något som 

man kan se även i argumentationen i Svenskläraren och man kan återigen väcka frågan om 

läroplanen påverkar föreningens ämnessyn eller om föreningen anpassar sin ämnessyn efter 

rådande omständigheter. Bo Renberg skriver 1996:  

Vi ser utvecklingen av människans (elevernas) språkförmåga och litteraturintresse 
som ett självändamål, som är av avgörande betydelse för vårt människoblivande, 
för personlighetsutvecklingen. Såväl kulturarvet som de instrumentella 
färdigheterna underordnas detta perspektiv. Det kanske kan sägas att en sådan 
positiv och elevcentrerad inställning är en god grund för alla lärare men 
modersmålslärarens ansvar är särskilt stort, därför att språket är så starkt knutet 
till personligheten, och därför att skönlitteraturen mer än någon annan företeelse i 
skolan leder till elevernas inre rum. En sådan humanistisk grundsyn […] måste 
vara ungefärlig, relativ och föränderlig.126 
 

I Svenskläraren skriver man om svenskämnets speciella uppdrag, att utveckla elevernas 

förmåga att tala, skriva och tänka. Svenskämnet, skriver Svenskläraren i kommentarer till 

kursplanerevideringen supplement 80, har en betydelsefull roll som grund för individens 

lärande och kommer, tillsammans med andra ämnen, få ta stort ansvar för flera generella 

utbildningsmål. Som exempel nämner man utvecklandet av tankeförmåga, fördjupning av 
                                                 
124 SL 4/87, s. 3 
125 Lundström 2007 s 131ff, s 177f,  
126 SL 5/96, s. 4 
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begreppsbildning, kritisk granskning, ställningstagande i värderingsfrågor, demokratisk 

skolning.127   

I den interna ämnesdebatten runt sekelskiftet ser man ett ifrågasättande inför framtiden, 

något som präglade samhällsdebatten vid tiden. [---]”en orolig undran om vårt fina 

svenskämnes framtid i den pågående förändringsfasen”128, formulerar Svenskläraren. 

Ifrågasättandet gäller framförallt föreningens ämnesuppfattning som utvecklas i en 

relativ, postmodernistisk riktning och under rubriken ”Vad vill vi med svenskämnet? reflek-

terar Torsten Ehrlow över svenskämnet under 2000-talet. 

Framtiden för ämnet kan rimligen inte bero på vad vi svensklärare vill med vårt 
ämne. I stället bör frågan lyda: ”Vad behöver 2000-talets människor kunna, veta, 
kunna göra för att leva och må väl i en värld som på många sätt är olik nuets.” 
”Grundtesen bakom förändringarna är att 2000-talets samhälle i många avseende 
kräver andra kunskaper än industrisamhället. Det som f n sker i den svenska 
skolan är därför det viktigaste som hänt sedan 1842 [---] medan skolan nu 
reformeras i den snabba övergången från industrisamhälle till 
informationssamhälle, IT-samhälle eller kunskapssamhälle.129  
 

Ehrlow menar att ämnet måste utvecklas eftersom eleverna i det nya kunskapssamhället 

möter helt nya utmaningar än tidigare elever gjort. De måste kunna söka kunskap, 

använda kunskap och ta ställning till kunskap på ett helt annat sätt än tidigare. De måste 

kunna producera och inte bara reproducera kunskap. De måste tränas i att arbeta 

självständigt, att samarbeta, att vara kreativa och flexibla. Den nya skolan kräver 

nytänkande av svensklärarna.130 

2.3.4 Traditionen lever vidare 
Samtidigt som man kan se drag av en ämnesuppfattning med postmodernistiska drag kan man 

också se att traditionella argument lever kvar och anpassas till tiden. 

1993 skriver Lilian Perme under rubriken ”Förnya svenskämnet – stycka det inte” en 

sammanfattning av de traditionella ämnesuppfattningarna inför det kursutformade gymnasiet: 

Ämnet har en rik och varierad historia. Nu tar vi steget från en teoretisk skola med 
latinets traditioner, och från en yrkesinriktad praktisk utbildning till en skola där 
dessa två traditioner ska smälta samman och bilda något alldeles nytt. Ämnet 
svenska kommer att bli ännu mer centralt och ännu mer vitalt om det bara får 
verka i hela sin kraft---.131 
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Man använder i tidskriften återigen uttrycket modersmålsläraren då man kommenterar att 

modersmålslärarens ansvar är extra stort eftersom språket är så starkt knutet till 

personligheten och att språkförmåga och litteraturintresse är av avgörande betydelse för vårt 

människoblivande och för individens personlighetsutveckling132. 1998 kommenterar 

föreningen förslaget till en ny kursplan i svenska med oro inför att ambitionsnivån sänks och 

att litteraturundervisningen och skönlitteraturen ska få en lägre ställning133. Då Bo Renberg 

1999 skriver om svenskämnet inför kursplanerevideringen 2000 kommer det traditionella 

argumenten om svenskämnet som det centrala skolämnet in i 2000-talet: ”Svenska blir […] 

det centrala och övergripande skolämnet och svensklärarens nyckelroll i lärandet blir 

tydligare”134. 

2.3.5 Föreningen och ämnesuppfattningarna – diskussion 
Striden om föreningens ämnesuppfattning är en strid som förs, i första hand, på subfältet 

MLF/SLF och aktörerna är företrädare för olika ämnesuppfattningar. Striden handlar om vad 

svenskämnet ska innehålla. Vilken ämnesuppfattning som svenskämnet ska undervisas efter 

är emellertid dikterad från huvudfältet i och med kursplanerevideringarna. Den 

ämnesuppfattning som segrar i strider på subfältet blir den som föreningen kommunicerar 

fram på huvudfältet och påverkar till exempel vilka moment ämnesföreträdarna anser ska ingå 

i svenskämnet och hur samarbete och samverkan ska bedrivas. En förändrad 

ämnesuppfattning i föreningen skulle kunna bidra till en förändrad situation på fältet svenskt 

skolväsende. Som tidigare forskare visat, har föreningen med sina rötter i 

läroverkstraditionen, ansett svenska vara ett (det centrala) personlighetsutvecklande 

bildningsämne. 

Denna undersökning av olika ämnesföreträdares strategier/ämnesideologiska 

argumentering har emellertid visat att föreningsföreträdare uppfattar det möjligt att anpassa 

föreningens ämnesuppfattning för att vinna positioner på fältet eller för att bemöta yttre hot. 

Differentieringsdebatten under 1960-talet är ett exempel på detta då man beskriver svenska 

som ett färdighetsämne för att försöka få ämnet differentierat. Under 1970-talet då 

svenskämnet upplevde att svenskans status var låg jämfört med andra ämnen på fältet 

argumenterade föreningsföreträdare för svenska som ett kommunikationsämne i 

förhoppningen att detta skulle förbättra ämnets status/position på fältet. I debatten 

framkommer att svenskämnet är utsatt för kraftig kritik och att svensklärarna upplever stora 
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problem i skolan. Under 1980-talet återkommer talet om litteraturens och kulturarvets 

betydelse såväl i läroplaner och det offentliga samtalet som i föreningsdebatten.  Kulturarvets 

återkomst i kursplanerna bringar glädje i föreningen som nu återigen betonar litteraturens roll 

för ämnet med traditionella föreningsargument. 1990-talets diskussion om innehållet i de nya 

kursplanerna för A- och B-kursen i svenska handlar också till stor del om litteraturens roll i 

undervisningen. De nya C-kurser som skapas för svenskan i det kursutformade gymnasiet är 

kurser som anknyter till litteratur och till bildningsämnet svenska. Värnandet om litteraturen 

och litteraturens betydelse i undervisningen finns alltså med som en röd tråd i 

argumentationen under hela undersökningsperioden. Under 1990-talet kan man emellertid 

också se hur en postmodernistisk ämnessyn skrivs fram i argumentationen. Man talar om en 

ämnessyn som måste vara ungefärlig, relativ och föränderlig anpassad efter 2000-talets 

människors behov samtidigt som man emellertid hävdar den traditionella ämnessynen. 

Ett studium av den ämnesideologiska argumentationen har alltså visat att 

föreningsföreträdare argumenterat för olika ämnesuppfattningar och att dessa 

ämnesuppfattningar sammanfallit med dem som varit rådande i aktuella styrdokument. Detta 

leder till att frågan ställs om ämnesföreträdarna anpassat föreningens ämnesuppfattning till på 

fältet rådande omständigheter, kanske för att vinna positioner på fältet, eller om MLF/SLF:s 

strategier har påverkat fältet. Vissa kommentarer i materialet tyder på att det skulle kunna 

vara så att MLF/SLF:s strategier påverkade fältet och styrdokumenten åtminstone under 1980-

talet. Det är inte möjligt att inom ramen för denna undersökning svara på dessa frågor, men 

det skulle vara intressant att vidga undersökningen till att se hur föreningen använt andra 

strategier än ämnesideologisk argumentation och vilka resultat det kan ha lett till för 

svenskämnet.  

Genomgående i föreningsargumentationen, oberoende av ämnesuppfattning finns en 

doxa – uppfattningen att svenskämnet är det viktigaste, centrala ämnet. I all argumentation 

runt svenskämnet skymtar också litteraturundervisningen och föreningens traditionella 

ämnesuppfattning fram.  

Om man ser på debatten om ämnesuppfattning i termer av klassifikation och inramning 

handlar debatten om gränsdragning. Vad är svenskämnet? Vilka moment ska ingå i 

svenskämnet, vilka moment ska dominera och var går gränserna gentemot andra ämnen? 

Debatten kan ses som en kamp om inramning, om styrning och kontroll av svenskämnet och 

om vilket värde som ska värnas.  

 



 52 (60)
Läroverk/Gymnasium

Yrkesutbildning Bildningsämne
Färdighetsämne

A

 
Figur 4: MLF/SLF ämnesuppfattning i de olika skolformerna135 

 

Figur 4 har som avsikt att illustrera MLF/SLF:s ämnesuppfattning i de olika skolformerna 

under undersökningsperioden. Position A visar föreningens traditionella ämnesuppfattning 

och traditionella position, svenskämnet som ett bildningsämne på läroverket/gymnasiet.  I 

föreningens argumentation finns position A med som ett ideal, som en doxa. Position B visar 

läget för svenskämnet på gymnasiets yrkesförberedande utbildningar, enligt 

föreningsföreträdarna. Svenskämnet uppfattas som ett utpräglat färdighetsämne. Under 

undersökningsperioden, i och med det kursutformade gymnasiets gemensamma svenskkurser 

återfinns teoretiska och litterära moment, en strävan mot bildningsämnet svenska. Position C 

visar folkskole-/grundskoleämnet svenska. Föreningens önskan är ökade inslag mot 

teori/litteratur. De rådande läroplanerna under 60-70-talet beskriver färdighetsämnet svenska. 

I föreningens argumentation finns segermetaforer efter 1980-talets kursplan som man menar 

är en seger för föreningen. Den innehåller tydliga formuleringar om att man i svenskämnet 

ska arbeta med kulturarvet och med läsning, inte enbart i nyttosyfte. 

Det skuggade fältet i figuren visar föreningsföreträdarnas kampliknande försök att 

omfatta hela skolsystemet i föreningens argumentation. Det finns tydliga tecken på att 

föreningen önskar genomsyra hela svenskämnet, i hela skolsystemet, med sin traditionella 

ämnessyn, svenska som ett bildningsämne. 
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3 Sammanfattande diskussion 
Denna uppsats har skrivits inom ramen för projektet ”Att hävda ett revir” i vilket Jonas 

Hallström, Bengt-Göran Martinsson och Mats Sjöberg söker finna gemensamma drag mellan 

tre ämnesföreningars arbete, varav Svensklärarföreningen är en av dessa. Gemensamt för 

ämnesföreningarna är att deras tidskrifter har en viktig sammanhållande, identitetsskapande 

funktion. I tidskrifterna bedriver man ämnesideologisk argumentation.  

Denna uppsats har studerat Modersmålslärarnas förenings/Svensklärarföreningens 

(MLF/SLF) argumentation i föreningens tidskrifter och årsskrifter under, de för svensk 

utbildning mycket föränderliga, åren 1960 till 2000. Syftet med undersökningen har varit att 

studera den i föreningen interna diskussionen om svenskämnet för att se om föreningens 

argumentation främst handlat om att hävda svenskämnets revir eller att förändra det. 

Intressant har varit att se om föreningens ämnesideologiska struktur förändrats i en förändrad 

kontext och i kontakten med andra aktörer på fältet svenskt skolväsende. Det interna samtalet 

om svenskämnet på subfältet MLF/SLF torde ligga till grund för föreningens strategier ute på 

fältet svensk utbildning för att föreningen, som aktör på fältet, ska kunna agera för sina 

intressen.  

I analysen av argumentationen har jag utgått ifrån Donald Broadys tolkning av 

Bourdieus fältbegrepp och ifrån Edmund Knutas tolkning Basil Bernsteins begrepp 

klassifikation och inramning. 

Under undersökningsperioden har fältet varit under stor förändring i och med de stora 

läroplansrevisioner som förekommit. Viktiga parametrar som varit föremål för förändring 

under dessa läroplansrevisioner har varit timmar till ämnenas förfogande, i ämnena ingående 

moment, påtalad samverkan mellan ämnena och ämnesuppfattning. Dessa parametrar har 

föranlett kontakt och ibland konflikt mellan aktörerna på fältet. Det är med avseende på dessa, 

som den ämnesideologiska argumentationen bedrivits och det är med avseende på dessa, som 

det är intressant att se om föreningsföreträdarna argumenterar för att hävda svenskämnets 

revir eller även för att utvidga, anpassa eller utveckla svenskämnets revir.  

Denna undersökning ger vid handen att det finns en tydlig kärna av argument som med 

vissa variationer återkommer genom hela undersökningsperioden. Dessa argument är centrala 

i föreningens strategier för att hävda sig på fältet svenskt skolväsende och skapa 

sammanhållning i föreningen. Dessa argument vårdas i föreningen. Tillsammans torde dessa 

kunna betraktas som en doxa för MLF/SLF: 

 Svenska är det centrala ämnet i skolan och ska därför ha flest timmar till förfogande 
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 Svenskämnet är centralt för individens personliga utveckling 

 Svenskämnet har/borde ha hög status 

 I samarbete med andra ämnen bör svenskämnet vara ledande 

 Svenskläraren betraktas som den ledande experten på språkutveckling, som ligger till 

grund för de andra ämnena och ska därför ha en särställning 

 Litteraturen och språket är de bärande delarna i svenskämnet. 

Vidare finns också en slags ”mytbildning” med kontext- och tidsoberoende argument som 

används som förklaringsresonemang då man upplever svenskämnet som hotat. 

 Svenskämnet har förlorat sin status och sin position som det centrala bildningsämnet i 

skolan 

 Svenskämnet tilldelas vid varje läroplansrevision och varje kursplanerevision flera 

moment och färre timmar 

 På grund av att svenskämnets timfördelning är ständigt krympande ökar 

svensklärarens arbetsbelastning ständigt, vilket gör att svenskläraren inte kan utföra 

styrdokumentens alla krav. 

Föreningen upplever tidvis, att svenskämnet i styrdokumenten tilldelas en mycket svag 

klassifikation och man uttalar stark oro för att detta ska leda till att svenskämnet allt mer ska 

bli och upplevas som vagt. Föreningen är också orolig för att samverkan med andra ämnen 

ska leda till att gränserna mellan svenskämnet och andra ämnen ska tunnas ut på 

svenskämnets bekostnad samt att svenskämnet vid samarbete med andra ämnen ska utvecklas 

till ett rent färdighetsämne. Vid dessa tillfällen hävdar föreningen svenskämnets revir, uttalar 

en stark inramning om vad som, enligt dem, egentligen är svenskämnet.  Denna inramning 

återkommer som en röd tråd under perioden – svenskämnet är litteraturen och språket.  

Undersökningen har visat att den inre argumentationen också haft som syfte att mobilisera 

medlemmarna till ett utvidgande av svenskämnets revir. Under hela undersökningsperioden 

argumenterar föreningen för fler timmar till svenskämnet och det är här föreningsföreträdarna 

är mest tydliga med hur deras yttre arbete på fältet går till och framskrider. I dessa 

sammanhang beskriver sig föreningsföreträdarna som starka aktörer som ”vunnit segrar” åt 

svenskämnet.  

Den ämnesideologiska argumentation som rör föreningens ämnesuppfattning är särskilt 

intressant. Ett studium av denna argumentation har visat att föreningsföreträdare argumenterat 

för olika ämnesuppfattningar och att dessa ämnesuppfattningar sammanfallit med dem som 

varit rådande i aktuella styrdokument. Detta leder till att man ställer frågan om 
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ämnesföreträdarna anpassat och/eller utvecklat föreningens ämnesuppfattning till rådande 

omständigheter eller om de bidragit med strategier på fältet som påverkat styrdokumenten. 

Det är inte möjligt att inom ramen för denna undersökning svara på dessa frågor, men det 

skulle vara intressant att vidga undersökningen till att se hur föreningen använt sina strategier 

och verkat på fältet samt vilka resultat det konkret har lett till. 

När Rolf Hillman på 1960-talet argumenterar för svenskämnet som ett färdighetsämne 

verkar det vara för att svenskämnet ska bli differentierat. Detta skulle leda till allmän och 

särskild kurs i svenska. Skulle det innebära att man skulle kunna manifestera ett ”högre” och 

ett ”lägre” svenskämne precis som tidigare i realskolan/folkskolan? När Åke Holmström på 

1970-talet argumenterar för kommunikationsämnet svenska – är det för att vinna timmar till 

ämnet? Under hela undersökningsperioden finns ändock litteraturen med i diskussionen och 

1980-talets kursplan, med litteraturen och kulturarvet tydligt uttalade, ser föreningen som 

mycket glädjande, väl överensstämmande med traditionella föreningsideal. 1990-talets 

diskussion om innehållet i de nya kursplanerna för A- och B-kursen i svenska handlar också 

till stor del om litteraturens roll i undervisningen. De nya C-kurser som skapas för svenskan i 

det kursutformade gymnasiet är kurser som anknyter till litteratur och till bildningsämnet 

svenska. Värnandet om litteraturen och litteraturens betydelse i undervisningen finns alltså 

med som en röd tråd i argumentationen under hela undersökningsperioden. Periodvis anpassar 

man alltså argumentationen efter kontexten, kanske för att vinna timmar. Men som ett stråk 

finns hela tiden föreningens traditionella struktur. Föreningens traditionella inramning av 

svenskämnet är alltså påtaglig in på 2000-talet.  

I den inre diskussionen om svenskämnet har tidvis debatten om vilka moment som skulle 

ingå i svenskämnet varit livlig. I början av undersökningsperioden upplevde 

föreningsföreträdarna momenten som alltför många, alltför inriktade mot färdighetsämnet 

svenska. Momenten koncentrerades under undersökningsperioden till ett färre antal 

huvudmoment. Många skribenter uttalade sig mot nya moment samtidigt som det visade sig 

vara svårt för dem att motivera vilka moment som borde tas bort från ämnet. 

Föreningsföreträdarna vänder sig starkt emot alla diskussioner som handlar om delning av 

svenskämnet eller om nya ämnen där moment från svenskämnet skulle kunna tänkas ingå.  

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att betonandet av svenskämnets traditionella 

moment kvarstår i argumentationen under hela undersökningsperioden som viktigast men att 

bilden av svenskämnet ändå utvecklas, allt fler av de nya momenten accepteras successivt i 

argumentationen. 
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Bilden av svenskämnet i den inre argumentationen utvecklas något under perioden, desto 

mera utvecklas svenskämnet i rummet. Svenskämnet får fler timmar förfogande. Under 

undersökningsperioden utvecklas också den grupp ur vilka man rekryterar medlemmar och 

den grupp som man i föreningen räknar till svensklärare. Under undersökningsperioden börjar 

föreningen rekrytera och vända sig till dem som undervisar i svenska på låg- och 

mellanstadiet, på yrkesförberedande gymnasieprogram, universitetet och så småningom också 

mot lärare i svenska som andraspråk.  Föreningen utvecklar alltså sin bild av svenskläraren till 

att omfatta alla dem som undervisar i svenskämnet i hela skolan, inte bara på det teoretiska 

gymnasiet.  

Denna undersöknings fokusperiod har varit åren 1960 till 2000. Efter år 2000 har 

utmaningarna för svenskämnet fortsatt på det föränderliga fältet svensk utbildning, t ex i form 

av friskoledebatten. En särskild utmaning för svenskämnet har visat sig vara svenskämnets 

roll i friskolor med internationell profil, något som ämnesföreträdare påpekat i debatten. 

Denna undersökning har alltså visat att den interna, ämnesideologiska diskussionen i 

MLF/SLF inte bara handlat om att mobilisera medlemmarna till att hävda svenskämnets revir 

på fältet svensk utbildning, utan också till att utvidga, i viss mån utveckla och att anpassa 

svenskämnet på fältet svenskt skolväsende.  
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Bilaga 1 
Förtroendevalda i MLF/SLF under undersökningsperioden 1960-2000 
Under undersökningsperioden för denna uppsats, 1960-2000, har sju personer varit 
ordförande i föreningen:  
År Ordförande i MLF/SLF 

 
1960 Elias Wessén 
1961-1974 Rolf Hillman 
1974-1980 Stig Starrsjö  
1980-1983 Sven-Gustav Edqvist  
1983-1989 Britt-Marie Arkhammar 
1989-1999 Ingrid Nettervik 
1999- Birgitta Garme 
Tabell 2: Ordföranden i Modersmålslärarnas förening/Svensklärarföreningen under åren 
1960 till 2000 

 
Sex personer har varit redaktörer för tidskriften Vårt Modersmål/Svenskläraren under 
undersökningsperioden 1960-2000: 
År Redaktör för tidskriften Vårt 

Modersmål/Svenskläraren 
 

1960-1964 Einar Lilie 
1964-1965 Ture Casserberg 
1965-1970 Ingvar Carlson 
1970-1983 Åke Högström 
1984-1998 Björn Thunström 
1998- Anette Hallin 
Tabell 3: Redaktörer för tidskriften Vårt Modersmål/Svenskläraren under åren 1960 till 2000 



Forskarskolan Pedagogiskt arbete 
 
 
 
Forskarskolan Pedagogiskt Arbete är ett led i ett långsiktigt arbete vid 
Linköpings universitet med att bygga upp en ny forskningsorganisation och 
samtidigt förändra och forskningsanknyta lärarutbildningarna. Det som vi 
idag ser som pedagogiskt arbete och den forskningsverksamhet som det 
förknippas med, initierades 1995 inom den dåvarande filosofiska fakulteten, 
och syftade bland annat till att stärka verksamheten inom lärarutbildningen. 
Forskningen och forskarutbildningen inom det utbildningsvetenskapliga 
området kännetecknas av koncentration på samhällsrelevanta 
forskningsprogram som kräver samarbete över ämnes- och fakultetsgränser. 
Forskarutbildningen organiseras oftast i forskarskolor. Profilerade, 
ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer eftersträvas. 
 
 
 
Forskarskolan Pedagogiskt arbete 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
Linköpings universitet 
581 83  LINKÖPING 
Tel: 013-281000 (vx), 013-282077 


	LIU-IBL/DIPA-A—10/001--SESammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Källor
	1.3 Metod
	1.4 Bakgrund och tidigare forskning
	1.4.1 Svenska som ett bildningsämne eller ett färdighetsämne
	1.4.2 En förening för modersmålslärare bildas
	1.4.3 Svenskan i gymnasieskolan 1960-2000
	1.4.4 Svenskämnet i grundskolan 1960-2000


	2 Inte bara hävda ett revir
	2.1 Tiden och innehållet – våra omsorgsområden  
	2.1.1 Reduktion och frustration – 1960-1970-talen
	2.1.2 Milstolpar och framgångar – 1980-tal
	2.1.3 Decentralisering och kursutformning – 1990-tal
	2.1.4 Svenskämnet i konflikt med andra ämnen 
	2.1.5 Tiden och innehållet – Analys

	2.2 Samarbete och samverkan
	2.2.1 Samarbete över ämnesgränserna
	2.2.2 Samverkan mellan svensklärare på olika stadier
	2.2.3 Samarbete och samverkan – Analys

	2.3 Föreningen och ämnesuppfattningarna
	2.3.1 Färdighetsämnet och kommunikationsämnet - 1960-1970-tal
	2.3.2 Litteraturen och kulturarvet – 1980-tal
	 2.3.3 Postmodernistisk ämnesuppfattning – 1990-tal
	2.3.4 Traditionen lever vidare
	2.3.5 Föreningen och ämnesuppfattningarna – diskussion


	3 Sammanfattande diskussion
	Källor och litteratur
	 Källor
	Periodica

	Litteratur

	Bilaga 1
	Förtroendevalda i MLF/SLF under undersökningsperioden 1960-2000




