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ABSTRACT 

The aim of this work is to elucidate changes in the function and position 
attributed to the general reading and writing instruction. The studies 
focus on the description and the analysis of the content and form of 
this instruction as they are expressed in texts for the educational practice 
during the period 1842-1982. It is also the aim of this historical study 
to try to contribute tò a greater understanding of the inadequate skills 
in reading and writing observed among Swedish pupils. 

Theoretically, the work is based on a structural point of view and on 
a materialistic outlook on history. Education is regarded as a matter 
of social and cultural reproduction. Reading and writing are regarded 
as social and cultural phenomena. The function and position that, 
explicitly or implicitly, are attributed to the general reading and writing 
instruction are also regarded as important factors. 

The empiric material includes, inter alia, Riksdag documents, official 
curricula, readers, teacher's manuals and school inspector reports. These 
texts are analyzed in the light of educational and societal conditions 
and changes. 

The study presents a survey of the general reading and writing instruction 
during the aforesaid period. The report provides many examples of how 
economic, political and ideological conditions in society are expressed 
in texts for the educational practice. It also shows the influence of the 
dominating class of society on the prescribed content and form of this 
instruction. The study shows that the function and position attributed 
to reading and writing instruction have varied over time. A qualifying 
and an ideological function can be discerned and a subordinate and a 
dominant position can be observed. The report shows the changes in the 
emphasis on function and position and in the prescribed content and form 
of the instruction. The problem of the pupils' inadequate reading and 
writing abilities has recurrently been brought up during this period. One 
aspect of this problem concerns the skills that the pupils are supposed 
to learn. The second aspect concerns the demands that can be made on 
their ability. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet  med arbetet  har  vari t  a t t  belysa förändringar i  d en al lmänna läs-
och skrivundervisningens t i l ldelade funktion och t i l lskrivna posi t ion.  
Studierna har  inriktats  på a t t  beskriva och analysera undervisningens 
innehåll  och form utifrån texter  för  den pedagogiska praktiken under 
perioden 1842-1982.  Denna historiska studie har  även sökt  bidra t i l l  a t t  
ge en vidgad förståelse av det  påtalade problemet med elevers bristande 
färdigheter  i läsning och skrivning.  

Teoret iskt  har  arbetet  utgåt t  från e t t  s truktural is t iskt  perspektiv och 
en material is t isk historieuppfat tning.  Utbildning har  betraktats  som en 
fråga om social  och kulturel l  reproduktion.  Läsning och skrivning har  
set ts  som sociala och kulturel la  fenomen.  Vilken funktion som uttalat  
el ler  outta lat  t i l ldelats  den al lmänna läs-  och skrivundervisningen l iksom 
vilken posi t ion som t i l lskrivi ts  denna undervisning har  antagi ts  vara av 
betydelse.  

Det  empiriska materialet  har  bl  a  omfattat  r iksdagsdokument,  off iciel la  
läroplaner ,  läseböcker,  lärarhandledningar och inspektörsberättelser .  De 
ol ika texterna har analyserats  mot bakgrund av utbi ldningsmässiga och 
samhällel iga förhål landen och förändringar.  

Studien ger  en översiktl ig bi ld av den al lmänna läs-  och skrivundervis
ningen under den aktuella  perioden.  I arbetet  f inns många exempel på 
hur ekonomiska,  poli t iska och ideologiska förhållanden i samhället  fåt t  
genomslag i  texter  för  den pedagogiska praktiken.  Det  visar  också på 
hur de n dominerande samhällsklassen haft  inflytande över undervisningens 
föreskrivna innehåll  och form. Studien visar  a t t  läs-  och skrivundervis
ningens t i l ldelade funktion och t i l lskrivna posi t ion har  varierat  över t id .  
En kvalif icerande respektive en ideologisk funktion har kunnat  urskil jas ,  
och en underordnad respektive dominerande posi t ion har  noterats .  I 
a rbetet  framgår hur tyngdpunkten i funktion och i posi t ion har  växlat  
och hur undervisningens föreskrivna innehåll  och form har förändrats .  
Under den aktuella  perioden har  brister  t  elevernas läs-  och skrivfärdig-
heter  återkommande påtala ts .  Den ena aspekten på problemet har  rört  
vi lka färdigheter  eleverna skall  lära sig.  Den andra har  gäl l t  vi lka krav 
som skall  s täl las  på deras förmåga.  
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Kapitel  1 

INLEDNING 

I förel iggande avhandling redovisas en studie av den al lmänna läs-  och 
skrivundervisningen som den framgår av texter  för  den pedagogiska 
praktiken under perioden 1842-1982.  Med de nna studie är  det  min strävan 
at t  samtidigt  söka bidra t i l l  en vidgad förståelse av et t  dagsaktuel l t  
pedagogiskt  spörsmål,  nämligen frågan om elevernas bristande basfärdig
heter  el ler ,  som det  också hävdats ,  den sjunkande förmågan at t  läsa och 
skriva.  Låt  mig därför  inleda med at t  ge några gl imtar  av det ta  
problemkomplex som det  presenterades under 1970-talet  och som al l t jämt 
är  aktuell t  i  den pedagogiska debatten.  

1.1 "Bristande basfärdigheter" -  från orsak t i l l  problem 

"En del  ungdomar har  svårigheter  med anpassningen t i l l  grundskole
mil jön.  Detta hänger of ta  samman med att  de inte f inner den 
teoret iskt  dominerande undervisningen i  grundskolan meningsfylld.  
I  s täl le t  för  a t t  föl ja  och del ta  i  undervisningen ägnar de sig åt  
a t t  ant ingen terrorisera sin omgivning el ler  at t  förstöra lokaler  och 
inventar ier .  Kamrater  som ä r  skötsamma och som har s törre framgång 
i  skolarbetet  än de själva utsät ts  för  repressal ier ,  och lärarna får  
t i l l  och med i  en del  fal l  f inna sig i  a t t  bl i  behandlade med våld.  
Detta innebär en stark psykisk och fysisk press på såväl  lärare som 
kamrater .  Undervisningen minskar i  effektivi tet ,  och det  uppstår  
otr ivsel  i  skolan.  Det  saknas inte exempel på at t  både lärare och 
elever drivi ts  t i l l  mycket  desperata åtgärder på grund av vissa e levers 
olämpliga uppträdande".  1)  

Så dramatiskt  beskrevs läget  i  grundskolan i  en av de elva motioner 
angående vissa skolfrågor som förelades r iksdagens båda kamrar våren 
1970.  I många av dessa motioner återkom den bild av skolan som finns 
ut tryckt  i  c i tatet  ovan.  Sammantagna förmedlade de ol ika motionerna 
en djup oro över de brister  och problem i skolans arbetsmil jö som man 
menade vara förhanden i  må nga grundskolor vid denna t id.  När m otionerna 
behandlades i  utskottet ,  fann ledamöterna det  angeläget  at t  föreslå en 
närmare utredning av de mångskif tande problem som påtalats .  Utskottets  
förslag antogs enhäll igt  i  de båda kamrarna,  och några månader senare 
t i l l sattes  en stat l ig utredning.2)  Denna utredning,  vars  sakkunniga antog 
namnet "Utredningen om skolans inre arbete (SIA)",  presenterade fyra 
år  senare s i t t  betänkande med t i teln "Skolans arbetsmil jö".  

Ett  av de många problem, som behandlades i  det  omfat tande utrednings
arbetet ,  rörde elevernas studiemotivat ion,  vi lken,  enl igt  de uppgifter  som 
utredningen inhämtat ,  visat  s ig ha en tendens at t  sjunka genom skolåren.  
En sjunkande motivat ion för  skolarbetet  återfanns inte minst  bland de 
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elever som företedde särskilda problem, dvs den grupp elever som stod 
i centrum för utredningens arbete. 

En av orsakerna angav? vara dessa elevers bristande färdigheter att läsa, 
skriva och räkna, brister som ansågs ha stadigt vuxit sig allt större genom 
skolåren. Den ackumulerade bristen pä färdighetssidan kunde bl a 
förklaras av att den grund, som lagts under tidigare stadier, varit alltför 
undermålig. För vissa elever uppstod härigenom svårigheter att tillägna 
sig undervisningen på högstadiet och s|<olans verksamhet upplevdes 
alltmer främmande för dem. Andra förklaringar till elevernas bristande 
färdigheter låg, enligt utredningen, i arbetssättet och skolans oförmåga 
att klart precisera målen för sin verksamhet.3) 

Att höja elevernas basfärdighetsstandard blev i konsekvens härmed en 
av de åtgärder som ansågs nödvändiga för att bryta den negativa 
utvecklingen av elevernas studiemotivation och därmed en av lösningarna 
på krisen i grundskolan. Som konkreta åtgärder förordade utredningen 
bl a en klarare prioritering av den grundläggande färdighetsträningen 
på skolans låg- och mellan$tadiufn, en ökad individualisering och en bättre 
samordning av den lokala planeringen genom stadierna.^) 

I betänkandet 197k talade SIA-utredningen om en bristande färdighets
standard ufan närmare precisering. En sådan precisering blev aktuell ett 
år senare» när resultaten från ett forskningsprojekt med titeln "Läs- och 
skrivförmågans utveckling genom skolåren (LÄSK)" presenterades. Med 
denna rapport, som fick stor uppmärksamhet i såväl massmedia som i 
den pedagogiska debatten, myntades begreppet "funktionella analfabeter" 
eller "funktionellt illiterata".5) Den senare termen användes av rapportens 
författare, Hans Grundin, som beteckning på den grupp elever soni, enligt 
Grundins beräkningar, inte nått upp till en tillfredsställande färdighets
nivå, när de lämnade grundskolan efter nio års skolgång. Denna nivå 
fixerades i det s k åk-6-kriteriet, vilket avsåg medelprestationen i årskurs 
sex. Âk-6-kriteriet, eller rättare sagt 13-års-kriteriet, var den norm som 
även internationellt diskuterats och föreslagits som mål för den allmänna 
läs- och skrivundervisningen. 

Ytterligare två kriterier - åk-3 och åk-^ - fixerades, båda baserade på 
medelvärdet i respektive årskurs. Dessa kriterier infördes av Grundin, 
sedan han konstaterat att läroplanens allmänt formulerade mål inte kunde 
utnyttjas för att fastställa graden av måluppfyllelse. Den enkät, som 
tillställts huvudlärare, gav heller inte mycket hjälp. Svaren visade 
nämligen att lärarna hade mycket olika uppfattning om vilken nivå som 
skulle g^ila som den lägsta acceptabla för de olika delproven. 

Ett av syftena med LÄSK-projektet var att beskriva elevernas färdighets
utveckling genom skolåren. £tt annat syfte var att fastställa graden av 
måluppfyllelse i grund- respektive gymnasieskolan. Resultaten från 
undersökningen tydde på att det förelåg en kontinuerlig tillväxt av de 
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olika färdighetskomponenterna under hela grundskolan och för  f ler talet  
elevgrupper en fortsat t  t i l lväxt  under gymnasieskolan,  även om 
t i l lväxttakten avtog med st igande ålder  och årskursnivå.  Medan det ta  
faktum mindre kom at t  framhållas i  massmedia,  f ick uppgifterna om 
graden av måluppfyllelse desto större uppmärksamhet.  Grundins rapport  
kom därigenom närmast  at t  uppfat tas  som en larmrapport .  Accepterade 
man de kri ter ier,  som Grundin inför t ,  gav undersökningen nämligen 
föl jande resultatbi ld:  

"Våra provresultat  tyder på at t  ungefär  5 procent  av eleverna i  åk 
9 inte når  upp t i l l  åk-4-kri ter ie t  på funktionell  läsfärdighet  (när  det  
gäl ler  rät ts tavningsförmåga är  motsvarande siffra 8 procent) .  När det  
gäl ler  läsförståelse når  ungefär  15 procent  av eleverna i  åk 9 inte 
upp t i l l  åk-6-kri ter iet  medan motsvarande siffra är  20 procent ,  när  
det  gäl ler  läshast ighet  i  åk 9.  När det  gäl ler  skrivfärdigheter  är  
andelen elever i  åk 9,  som inte når  upp t i l l  åk-6-kri ter iet  också 
omkring 15 procent".6)  

Med Grundins mått  mät t  kunde det  således hävdas at t  15-20 procent  av 
en årskull  lämnade grundskolan med bristande färdigheter  i  läsning och 
skrivning.  

En senare men kanske mindre uppmärksammad undersökning,  som 
publ icerades år  1977 av C H Björnsson vid Pedagogiskt  Centrum i  
Stockholm, pekade på at t  det  tom förelåg en t i l lbakagång i  e levernas 
färdighetsstandard.  I  undersökningen hade standardprovsresultat  i  
årskurserna två,  fyra och sex från år  1940 jämförts  med r esultat  på samma 
prov och i  samma årskurser  år  1975.  Provbatteriet ,  som utarbetats  av 
lektor  Fri ts  Wigforss och korr igerats  inför  undersökningen 1975,  
omfat tade bl  a  tyst  läsning,  rät tstavning och uppsatsskrivning.  Den 
elevgrupp,  som prövades vid det ta  senare t i l l fäl le ,  uppvisade signifikant  
sämre resultat  på samtl iga delprov utom "tyst  läsning",  där  en signifikant  
förbättr ing kunde konstateras.  Försämringen hade drabbat  al la  elevgrupp
er ,  såväl  hög- som lågpresterande,  och i både rät tstavning och 
uppsatsskrivning presterade pojkarna klart  sämre än f l ickorna.  

I  de t ta  sammanhang bör det  noteras at t  undersökningsgruppen 19 40 b estod 
av et t  s tort  antal  elever -  omkring 10 000 från vardera årskursen -  från 
hela landet .  1 unde rsökningsgruppen 1975,  som omfattade ca 800 elever 
i  var och en av de tre  årskurserna,  ingick e t t  fyrt iota l  klasser  inom 
Stockholmsområdet .7)  Det  bör också uppmärksammas at t  undervis
ningsbetingelserna väsentl igen förändrats  mellan de båda undersöknings
t i l l fäl lena.  

Medan den obligatoriska undervisningen år  1940 var organiserad som 
sjuårig folkskola,  har  denna undervisning,  al l t  sedan 1962,  organiserats  
som nioårig grundskola.  Den undervisning,  som bjudits  de båda undersök-
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ningsgrupperna,  var  därt i l l  baserad på ski lda läroplaner ,  1919 års  
undervisningsplan respektive 1969 års  läroplan för  grundskolan.  

Medan ele vernas bristande basfärdigheter  i  början av sjut t iotalet  framstod 
som en av orsakerna t i l l  s junkande studiemotivat ion och huvudsakligen 
gäl lde för  de lägst  presterande eleverna i  grundskolan,  framstäl ldes 
bristande basfärdigheter  under den senare delen av årt iondet  som et t  
problem som även gäl lde elever i  gymnasieskolan.  Problemet uppmärk
sammades bl  a  genom den avhandling med t i te ln "Dålig läsning" som 
lades fram av Margareta Grogarn år  1979.  De resultat ,  som Grogarn 
redovisade,  f ick minst  l ika stor  massmediauppmärksamhet so m d e resultat  
Grundin presenterat  fyra år  t id igare.  Grogarns data,  som utgjordes av 
testresul tat  från ol ika läs-  och skrivfärdighetsprov,  var  begränsade t i l l  
gymnasieskolans fordons-  och Verkstadstekniska l injer .  Utmärkande för  
dessa l injer  var  den sociala snedrekryteringen med en dominans av elever 
från socialgrupp tre .  

Data var  framtagna i  e t t  typiskt  s tors tadsområde och baserade på en 
elevgrupp som t i l l  98 procent  bestod av pojkar.  Utifrån testresultaten 
från denna yt terst  specif ika undersökningsgrupp fann Grogarn a t t  et t  s tort  
antal  elever vid inträdet  t i l l  gymnasieskolan hade bristfäl l iga kunskaper 
och f ärdigheter  i  ä mnet  svenska.  Hon fann det  också belagt  a t t  två elever 
av tre  hade behov av särskild stödundervisning vid s tar ten i  gymnasie
skolan.  Utifrån sin databearbetning kunde hon vidare konstatera e t t  
samband mellan täta  lärarbyten på lågstadiet  och läs-  och skrivsvårigheter  
l iksom et t  samband mellan tes tresul tat  och soci algruppsti l lhörighet .8)  Att  
det  förelåg nivåskil lnader mellan ol ika socialgrupper hade även Hans 
Grundin konsta terat  och kunde beläggas även av andra undersökningar 
från sjut t iota let .9)  

Nästa rapport  om bristande basfärdigheter  rörde elever i  postgymnasial  
utbi ldning,  nämligen bl ivande klasslärare.  Även de nna rapport ,  med t i teln 
"Klasslärarkandidaters  basfärdigheter  i  svenska vid utbi ldningens början",  
betecknades som alarmerande.  Av undersökningsresul taten,  som presen
terades av Torsten Lindblad vid lärarhögskolan i  Mölndal ,  f ramgick a t t  
mellan 20-30 procent  av lärarkandidaterna,  på vart  och et t  av de 
delområden som testats ,  låg under den godkändgräns som provkonstruktö
ren sat t .  Vidare uppgavs c irka hälf ten av lärarkandidaterna vara i  behov 
av stödundervisning.  Vid databearbetningen kunde Lindblad konstatera 
et t  samband mellan provresultat  och t idigare skolgång.  De elever,  som 
kom från de treåriga H- och N-l injerna,  uppvisade de högsta resultaten,  
medan elever från T- och SO-linjerna samt de som kommit  in enligt  
kraven fö r  kv otgrupperna 3,  4 och 5 vis at  betydligt  lägre ingångskunskaper 
vid inträdet  t i l l  lärarutbi ldningen.  Enligt  Lindblad var  det  anmärknings
värt  a t t  så många studerande från naturvetenskaplig l inje hade stora 
brister  i  rät tstavning.  Många studerande från teknisk l inje uppvisade 
l ikaså brister  både i  ordkunskap och grammatik,  medan kandidater  från 
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humanist isk l inje utan undantag klarade kravgränsen på ordkunskapspro
vet .  10) 

Resultaten kom indirekt  at t  framstå som en kri t ik av de blivande 
klasslärarnas t idigare skolgång och inte minst  av undervisningen på 
gymnasieskolan.  Bristande basfärdigheter  kom inte a t t  gäl la  specif ikt  för  
klasslärarkandidater .  Allmänt spreds vid s lutet  av sjut t iotalet  en mer e l ler  
mindre välgrundad uppfat tning om at t  de studerande inte bara hade 
bristande färdigheter  utan även bristfäl l iga förkunskaper vid i nträdet  t i l l  
högskolan.  Kunskapskvali teten hos dagens högskolestuderande både 
uppfat tades och uppskattades av många som betydligt  sämre än den som 
t idigare studerande kunde uppvisa. l l )  

De exempel på forskningsresultat ,  som här lyfts  fram, bidrog al la  t i l l  
a t t  ge näring åt  en kri t ik av utbi ldningssystemet och undervisningen som 
växte sig al l t  s tarkare under 1970-talet .  Problemet med de bristande 
basfärdigheterna tycktes öka i  omfattning,  återfanns i  både grund- och 
gymnasieskolan och trängde ända in i  högskolan.  Ur den massiva kri t iken 
föddes en organiserad rörelse,  vars  motto -  "kunskap i  skolan" -  get t  
namn åt  en r iksomfattande förening som i  dag torde räkna åtski l l iga 
medlemmar.12) 

Problemet med den bristande läs-  och skrivförmågan hade internat ionell  
räckvidd.  Redan år  1975 gjordes föl jande ut talande vid e t t  internationell t  
läs-  och skrivkunnighetssymposium i  Iran:  

"There i s  even a  tendency to a  decline in l i teracy in th e industr ial ized 
countr ies".  13) 

De många amerikanska testresultat ,  som från mitten av 1960-talet  och 
framåt visat  på en sjunkande färdighetsstandard hos d e studerande,  torde 
inte minst  ha föranlet t  et t  ut talande av det ta  slag. l^)  Nedgången i  
testresulta t  skapade oro bland såväl  beslutsfat tare som bland al lmänhet
en.  I  USA, l iksom i  Sverige,  r iktades en stark kri t ik mot utbi ldningssys
temet och l iksom i  Sverige uppkom i  USA en organiserad rörelse,  här  
med mottot  -  "back to basics".  Med d enna rörelse föl jde et t  ökat  intresse 
för  s  k kompetensbaserad testning och senare även ut talade krav på en 
reformering av skolans undervisning med betoning på vissa grun dläggande 
kunskaper och ökad kunskapskvali tet .15) 

1.2 Problemet i frågasat t  

Den omedelbara reaktionen på de amerikanska undersöknings-  och 
test resulta ten r iktade uppmärksamheten mot den grundläggande 
undervisningen.  En f örbättrad undervisning med en ökad betoning av den 
grundläggande färdighetsträningen under de t idigare skolåren skulle  
påtagligt  f örbätt ra  elevernas färdighetsstandard och därmed minska r isken 
för  misslyckanden och avhopp på de högre stadierna.16) För Sveriges del  
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förordades redan i  SIA-utredningens betänkande 1974 en ökad betoning 
på de grundläggande färdigheterna,  något  som också skrivi ts  in i  den 
senaste läroplanen för  grundskolan,  Lgr -80.17) 

Men medan kri t iken av skolans undervisning vuxit  s ig al l t  s tarkare och 
brister  i  e levernas kunskaper och färdigheter  påtalats  al l t  högre upp i  
skolstadierna,  har  underlaget  för  kri t iken -  de uppmärksammade 
forskningsresultaten -  samtidigt  kommit  at t  i frågasät tas .  I  Sverige har  
det  i  första hand varit  pedagogiska forskare som yt trat  s ig,  däribland 
professorerna Ebbe Lindeil  och Erik Wall in.  Dessa bå da har bl  a  framhåll i t  
a t t  åk-6-kri ter iet  ä r  at t  betrakta som et t  s trängt  kri ter ium och kan s ägas 
vara en rä t t  hög färdighetsnivå.  Vidare har  de påpekat  a t t  Grundins 
begrepp -  "funktionell t  i l l i terata" -  är  et t  relat ivt  begrepp.  Detta innebär 
at t  om läs-  och skrivförmågan bland e leverna skulle  höjas,  så  skulle  också 
kri ter iet  komma at t  höjas.  En viss  procent  elever skulle  därmed även 
fortsät tningsvis  lämna skolan med färdigheter  under den accepterade 
nivån.  Det  olyckliga med begreppet  har  dessutom vari t  a t t  det  använts  
i  debatten utan at t  dess innebörd förklarats  och at t  det  därigenom 
l iks täl l ts  med begreppet  analfabeter .  Härigenom har förhållandena 
framståt t  som mer dramatiska än vad undersökningen i  s jälva verket  
visat .18) 

En annan anmärkning,  som Lindell  f ramfört  angående resultaten från 
gymnasieskolan,  är  a t t  de måste relateras t i l l  proport ionen intagna.  Den 
breddning av intagningen,  som sket t  under den senaste t ioårsperioden,  
kan ha le t t  t i l l  e t t  lägre medelvärde för  gymnasiet  i  s in helhet  men 
inte nödvändigtvis  för  d en kategori  elever som t idigare ensamma utgjorde 
gruppen gymnasiestuderande.  E nligt  Lindell  saknas det  ännu så länge e t t  
verkligt  sakunderlag för  at t  kunna ut tala sig om en eventuell  t i l lbaka
gång i  färdighetsstandarden.  Utifrån de data som hit t i l ls  funnits  at t  t i l lgå 
har  i  vart  fal l  inte något  sådant  kunnat  bevisas.19) 

Att  den al lmänna läs-  och skrivförmågan skulle ha vari t  bät tre  förr  har  
också ifrågasat ts  av amerikanska forskare,  däribland Daniel  P och Lauren 
B Resnick.  Enligt  deras mening torde i  s jälva verket  dagens färdighets
standard innebära en verklig och betydande ökning av den al lmänna läs-
och skrivförmågan i  västvärlden.20) 1 en art ikel  om den kompetensbase-
rade testningens framväxt har  Daniel  Resnick vidare påpekat  at t  de ol ika 
undersökningar,  som visat  på en sjunkande färdighetsstandard bland 
dagens elever ,  get t  s töd för  uppfat tningen at t  et t  betydande antal  av 
dessa saknar de funktionella  läs-  och skrivfärdigheter  som behövs i  det  
dagliga l ivet .  Med denna uppfat tning har också funnits  en tendens a t t  
koppla samman funktionell  analfabetism med arbetslöshet .  Skolan har  
därmed mer el ler  mindre få t t  bära skulden för  a t t  eleverna inte kunnat  
beredas anstäl lning efter  avslutad skolgång.  Många av de elever,  som 
klassats  som funktionell t  i l i t terata,  har  också lämnat  skolan som 
drop-outs .  Uppfat tningen om den bristande färdighetsstandarden har get t  
s töd åt  kraven på en t i l lbakagång t i l l  en undervisning med tyngdpunkt 
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på basfärdigheterna.  Att  en sådan t i l lbakagång skulle kunna minska 
dagens skol-  och arbets löshetsproblem kan dock ifrågasät tas ,  menar 
Resnick.21 )  

När det  gäl ler  kri ter iefrågan,  har  amerikanska forskare också påpekat  
de skil lnader som förel igger mellan ol ika typer av test ,  vi lket  gjort  a t t  
resultat  från ol ika test  inte vari t  jämförbara.  De har även påtalat  
svårigheterna med at t  fas tstäl la  et t  entydigt  och av al la  accepterat  
kri ter ium på minimistandard.  Dessa svårigheter  har  framhåll i ts  även av 
forskare som är  engagerade i  a t t  utveckla den typ av kri ter ierelaterade 
test  som avser  at t  mäta minimikompetens.  Några har  ut tryckt  s in kri t ik 
mot minimikompetenstesten som s ådana och fr amhål l i t  a t t  hela idén vi lar  
på en yt terst  bräcklig grund.  De svårigheter  som man bl  a  hamnat i  
är  at t  tes ten antingen vari t  för  lät ta ,  vilket  inneburi t  a t t  resultaten bl ivi t  
av föga intresse el ler  så svåra at t  många,  och då icke minst  minori tets
grupperna,  fåt t  svårigheter  a t t  klara godkändnivån.22).  

Den ensidiga fokuseringen på basfärdigheter  och bruket  av standardise
rade test  har  också i  vissa fa l l  hel t  i frågasat ts .  Ett  sådant  i frågasät tande 
har  framförts  av Ernest  House m f l  vid en kri t isk granskning av den 
utvärderingsstudie som följde på utbi ldningsprogrammet "Follow Through",  
vi lket  r iktade sig t i l l  social t  missanpassade barn.  I  s in kri t ik har  House 
och hans kollegor bl  a  anmärkt  på at t  utvärderingen fokuserade yt ters t  
få  av de angivna målen och i  hög grad favoriserade sådana program som 
var koncentrerade på undervisning av mekaniska färdigheter .  Utvärde
ringsresultaten kom härigenom at t  kullkasta många av de förväntningar 
som var knutna t i l l  den särskilda programsatsningen och bidrog dessutom 
t i l l  a t t  förstärka tron på testpoäng som det  yt ters ta  goda.23) 

1.3 Läs-  och skrivkunnighet  som social t  och kulturel l t  fenomen 

I en art ikel  med rubriken "The Functions and Uses of  Literacy" har  den 
amerikanska pedagogen Shir ley Brice Heath pekat  på nödvändigheten av 
at t  se läs-  och skrivkunnigheten som et t  social t  och kulturel l t  fenomen.  
Hon har  därvid tagi t  exempel dels  från en fäl ts tudie med inriktning på 
läs-  och skrivvanor bland den svarta befolkningen i  en amerikansk 
arbetarklassmiljö,  dels  från andra historiskt  och socialantropologiskt  
inriktade studier .  Utifrån dessa exempel har  hon hävdat  at t  al la  normalt  
utvecklade individer  lär  s ig at t  läsa och skriva,  förutsat t  a t t  det  i  mil jön 
el ler  i  de t  sociala sammanhanget  f inns e t t  behov av läs-  och skrivförmåga 
och at t  individen utsät ts  för  en pedagogisk påverkan.  1 enl i ghet  härmed 
har hon funnit  det  vara ful l t  möjl igt  a t t :  

" . . . l i teracy may decline if  i t  becomes non-functional  in a  society,  
or  if  th e goals  i t  has been thought to accomplish are not  achieved".2^) 
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Det skulle  således kunna hända att  den al lmänna läs-  och skrivkunnig
heten försvagades,  om den inte längre fyl lde en funktion i  samhället ,  
el ler  om enskilda individer  och grupper inte nådde de mål som är  
förknippade med denna förmåga.  

I  Sverige har  l iknande tankegångar framförts  av pedagogen Egil  Johansson 
i  en art ikel  med rubriken "Är vi  på väg mot en ny analfabetism?" I 
s in forskning om den al lmänna läs-  och skrivkunnighetens framväxt och 
utbredning i  S verige har  Johansson visat  at t  svenska folket  lärde sig läsa 
och skriva i  et t  social t  och kulturel l t  s ammanhang,  när  dessa färdigheter  
fyl lde en bestämd funktion i  samhället  el ler  blev et t  ut tala t  behov hos 
vissa gr upper i  befolkningen.  Med sin ar t ikel  har  Johansson,  i  l ikhet  med 
Shir ley Brice Heath,  velat  peka på at t  läs-  och skrivkunnighet  inte al ls  
är  en gång för  al la  given i  et t  samhälle.  Det  är  tvärtom full t  möjl igt  
at t  dessa färdigheter  kan försvagas och den al lmänna färdighetsnivån 
därmed sjunka t i l lbaka.  Vissa delar  av den komplexa helhet ,  som läs-
och skrivkunnighet  är ,  kan tom försvinna.  Johansson har  hämtat  s ina 
exempel från forskning om tvåspråkiga mil jöer .  Han har  också tagi t  
frakturst i len,  som var t ryckst i len i  de t idiga läsetexterna för  folket ,  som 
exempel på hur en viss  färdighet  fö rsvunnit  över t id .  Johansson har  därvid 
velat  peka på komplexiteten i  dagens basfärdighetsproblemat ik och 
påtalat  nödvändigheten av en forskning med et t  bredare samhälls-  och 
t idsperspektiv.25) Med p rojektet  "Basfärdigheter  i  e t t  långtidsperspektiv",  
som bekostats  av Skolöverstyrelsen och bedrivi ts  vid Pedagogiska 
inst i tutionen,  Umeå universi tet ,  skapades möjl igheter  för  en sådan 
forskning.  Inom detta  projekt ,  vars  resultat  s lutredovisas i  förel iggande 
avhandling,  har  frågor som rör förändringar i  färdighetsstandarden på 
individnivå skjut i ts  t i l lbaka och läsning och skrivning betraktats  som 
sociala och kulturel la  fenomen,  vars historia  det  vari t  av intresse at t  
söka belysa.  

1.4 Något om läsningens och skrivningens t idiga historia  

Läs-  och skrivfrågor har  länge vari t  föremål för  en omfattande forskning 
såväl  i  Sverige som utomlands.  De ol ika typer av undersökningar som 
gjorts  och d en mängd resuJtat  som redovisats  från ol ika forskningsdiscipl i
ner  gör det  svårt ,  ja  nästan omöjl igt ,  a t t  få  en samlad bild av 
forskningsområdet  i  s in helhet .  Enbart  den läs-  och skrivforskning,  som 
redovisats  från svenska pedagogiska inst i tutioner,  omfat tar  et t  imponeran
de antal  t i t lar  och behandlar  et t  f ler ta l  ol ika problemområden.26) 

Inom den pedagogiska läs-  och skrivforskningen har  den psykologiskt  och 
psykometriskt  inriktade forskningen vari t  den dominerande.  Denna 
forskning kan t i l l  s tor  del  karakteriseras som t i l lämpad forskning,  och 
individperspektivet  kan sägas ha vari t  det  förhärskande.  Nödvändigheten 
av at t  se läs-  och skrivproblematiken ut ifrån et t  samhällsperspektiv är  
något  som pedagoger framhålli t  under den senaste t ioårsperioden.27) 
Historiska studier  har  också fal l i t  utanför ramen för  den pedagogiska 
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läs-  och skrivforskningen.  Ett  vikt igt  undantag och en för  mit t  arbete 
vikt ig bakgrund ä r  därvid den forskning som bedrivi ts  av Egil  Johansson.28) 

Resultaten från Johanssons forskningsarbeten,  s om huvudsakligen bygger 
på uppgifter  hämtade från de s  k husförhörslängderna,  har  visat  at t  en 
al lmän läskunnighet  började växa fram i Sverige redan under 1600-ta let .  
Med al lmän läskunnighet  förstås därvid en viss  dokumenterad färdighet  
hos hela befolkningen.  Denna t idiga läskunnighet  var  resultatet  av en 
målmedvetet  organiserad läs-  el ler  alfabetiseringskampanj som fick s i t t  
defini t iva genombrott  med kyrkolagen 1686.  Kampanjen var  et t  led i  
reformationen och avsåg at t  bibringa folket  den protestantiska läran.  
Med denna lära föl jde,  i  motsats  t i l l  den katolska,  a t t  den enskilde själv 
skulle  ha t i l lgång t i l l  texterna.  1 enl i ghet  med skrif tprincipen om "Ordet  
al lena" och betoningen av det  al lmänna prästadömet skulle  var  och en 
själv kunna läsa de Heliga Skrif terna och t i l lägna sig deras budskap.  Så 
angavs exempelvis  i  kyrkolagen år  1686 at t  al la ,  även pigor,  drängar 
och barn,  skulle  "lära läsa i  bok och se med egna ögon,  vad Gud i  s i t t  
hel iga ord bjuder och befal ler" .29) 

Kyrkans strävan att  lära folket  läsa låg samtidigt  i  l inje med statens 
intressen.  Den period,  när  kyrkan tog ini t iat iv t i l l  en alfabetisering av 
folket ,  sammanföll  med stormaktst iden (1611-1718).  Vid denna t id var  
Sverige e t t  utvecklat  envälde med en klart  utformad poli t ik som syftade 
t i l l  nat ionell  enhet .  Av såväl  prakt iska som ideologiska skäl  låg det  i  
s tatens intresse at t  s tödja utvecklingen mot en enhetl ig ideologi  och et t  
enhetl igt  språkbruk,  det  svenska modersmålet .  Förutom at t  läskampanjen 
bidrog t i l l  de nat ionel la  enhetssträvandena kom den at t  ge upphov t i l l  
e t t  kontrol lorgan som också t jänade statens intressen.  Genom kyrkans 
försorg dokumenterades en rad uppgifter  om den svenska befolkningen.  
Dessa uppgifter  utnytt jades bl  a  för  utskrivning av soldater  och som 
underlag för  knektehåll .  

Den t idiga läsningen var hel t  o ch hål let  knuten t i l l  de rel igiösa texterna.  
Läskampanjen,  som innebar en massutbi ldning,  förutsat te  såt i l lv ida både 
at t  de rel igiösa texterna fanns t i l lgängliga på modersmålet  och at t  dessa 
texter  kunde massproduce-ras.  Båda dessa förutsät tningar var  uppfyllda.  
Redan under 1^00-talet  hade den s  k guthenbergska tryckkonsten tagits  
i  bruk,  och under 1500-talet  t i l lkom de första t ryckta översät tningarna 
av bibeln,  psalmboken och katekesen med Luthers förklaringar.  Katekesen 
och psalmboken blev de vanligaste texterna för  hem och hushåll .  1 
katekesen ingick hustavlan som en samling bibelord ordnade för  de t re  
stånden:  kyrkoståndet ,  det  poli t iska s tåndet  och hushållsståndet .  Det  
gamla samhällets  s tåndsindelning var baserad på en str ikt  fördelning av 
makt,  egendom och "sociala uppgifter .  Individen inordnades i  bestämda 
rol ler  med tydliga gränser  mellan över-  och underordnad.  Denna ordning 
ut trycktes i  den s  k hustavlan som angav normen för  såväl  förhållandet  
mellan husbonden och husfolket  som förhållandet  mellan medborgarna,  
den världsl iga makten och den kyrkliga överhögheten.  



io  

Huvudansvaret  för  kris tendomsundervisningen och läsinlärningen vi lade på 
föräldrar  el ler  förmyndare,  vi lka i  en kunglig resolut ion år  1723 ålades 
at t  "f l i t igt  hål la  s ina barn t i l l  a t t  lära läsa i  bok och deras kristendoms-
stycken".30) I  de fal l  där  föräldrarna själva inte kunde undervisa skul le  
barnen sät tas  i  lära hos skolmästaren el ler  klockaren.  Endast  den högsta 
fat t igdom kunde befria  föräldrarna från pl ikten at t  lå ta  barnen bl i  
undervisade.  Som hjälp el ler  handledning för  den grundläggande 
läsinlärningen utkom under 1600-talet  en rad ABC-böcker.  En ABC-bok 
ingick också i  de mer al lmänt spridda katekesutgåvorna.  Den läsmetod 
som förespråkades var  den s  k bokstaverings-  el ler  s tavningsmetoden.  
Denna metod,  som kan karakteriseras som syntet isk,  innebar a t t  barnen 
förs t  skulle  lära sig bokstävernas namn och d ärefter  t ränas at t  sät ta  ihop 
bokstäverna t i l l  s tavelser  och ord.  Innanläsningen,  som skulle föregå 
memoreringen av Skrif tens Ord,  tänktes gå från de konkreta bokstäverna 
via ögonen och minnet  t i l l  förståelse och t i l lämpning.  Att  läsa upp en 
text  ur  minnet  el ler  at t  läsa högt  i  bok fyl lde samma funktion.  Någon 
motsät tning mellan innan- och utanti l läsning förelåg såt i l lvida inte inom 
den kyrkliga läst radit ionen.  

Att  hushållet  ful lgjorde sin undervisningsuppgift  kontrol lerades genom 
prästerna vid återkommande skrif temål och husförhör.  Den enskildes 
läsfärdigheter  och kristendomskunskaper blev härigenom kända,  betyg
sat ta  och dokumenterade i  de t idigare nämnda husförhörslängderna.  
Utifrån uppgifterna i  denna dokumentat ion har  Egil  Johansson kunnat  
ge en bild av den kyrkliga lästradit ionen och läskunnighetens framväxt 
och utbredning bland den svenska befolkningen från det  senare 1600-talet  
t i l l  början av 1900-talet .  

De spår av en t idig skrivkunnighet ,  som finns redovisade i  Johanssons 
studier ,  visar  s tora ski l lnader mellan land och stad,  mellan yrken och 
mellan kön.  Den t idiga skrivkunnighet ,  som noterats  bland den manliga 
befolkningen i  s tä derna,  kan s es som uttryck för  de specifika utbi ldnings
behov som uppkom redan under medelt iden bland städernas hantverkare 
och köpmän.  För at t  t i l lgodose deras behov av bl  a  räkning och skrivning 
uppmuntrades och inrät tades genom privata ini t iat iv s  k s tadsskolor.  I  
Jan Thavenius arbete om svenskundervisningens t radit ioner anges at t  
antalet  s tadsskolor och pedagogier  uppskattats  t i l l  c irka f yrt io vid m it ten 
av 1600-talet  och t i l l  s jut t io vid s lu tet  av det ta  århundrade.  Av Thavenius 
arbete framgår också att  det  i  1649 års  skolordning off iciel l t  infördes 
en skriv-  och räkneklass -  den s  k apo logistklassen -  vilken s ärski l t  avsåg 
at t  täcka utbi ldningsbehov inom den stat l iga förvaltningen och de 
borgerl iga näringarna.  Apologistklassen,  som skulle bygga på tr ivialsko
lans första klass och omfatta  undervisning i  bl  a  välskrivning och 
brevskrivning på svenska,  återfanns visserl igen i nte i  1693 å rs  skolordning 
men tycks ändock ha förekommit  under t iden fram t i l l  1724 års  
skolordning,  där  den åter  var  införd.31) 
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Den bild,  som Johansson redovisat  av den t idiga läs-  respektive 
skrivkunnighetens framväxt i  Sverige,  visar  två ski lda mönster .  Medan 
en al lmän läskunnighet  t idigt  f ick sin utbredning genom målmed- vetna 
undervisningsätgärder och nästan hel t  utan egentl iga skolor ,  uppkom en 
t idig skrivkunnighet  endast  bland vissa grupper för  vi lka en privat  el ler  
s tat l igt  ini t ierad undervisning anordnats .  Först  med den al lmänna 
folkskolan från mit ten av 1800-talet  blev skrivfärdigheten mera al lmänt 
spridd bland befolkningen.  Utifrån sina forskningsresultat  har  Johansson 
därför  funnit  det  belagt  at t :  

"För a t t  t  ex läs-  och skrivkunnigheten skall  bl i  a l lmän i  en 
befolkning krävs någon form av ordnad undervisning e l ler  alfabetise
ringskampanj.  Detta  gäl ler  i  a l la  t ider  och för  al la  länder".32) 

Liksom Shirley Brice Heath har  Johansson betonat  nödvändigheten av 
någon form av undervisning el ler  pedagogisk påverkan.  Båda har  också 
framhåll i t  a t t  läs-  och skrivförmågan hos en befolkning mycket  väl  kan 
sjunka t i l lbaka om den inte fyl ler  en funktion i  samhället  e l ler  et t  behov 
hos en skilda individer  och grupper inom befolkningen.  Vissa de lar  av den 
komplexa läs-  och skrivkunnigheten kan tom försvinna över t id.  

1.5 Avhandlingens syfte och inriktning 

Med de nna inledning ha r  jag sökt  ge en bakgrund t i l l  det  forskningsarbete 
som redovisas i  förel iggande avhandling.  Jag har  därvid berört  såväl  den 
aktuella  basfärdighetsproblematiken som Egil  Johanssons studier  av den 
kyrkliga lästradit ionen och den al lmänna läs-  och skrivkunnighetens 
historiska framväxt i  Sverige.  Jag har  också fast lagt  at t  läsning och 
skrivning är  a t t  betrakta som socia la och kulturel la  fenomen.  Innebörden 
i  det ta  synsät t  utvecklas närmare i  nästa kapitel .  

Utifrån Johanssons arbeten kan det  hävdas at t  såväl  kyrkan som staten 
t i l ldelade den t idiga läsundervisningen för  folket  en ideologisk funktion.  
Uppgiften var  at t  bibringa folket  en enhetl ig ideologi  -  den lutherska 
läran -  och et t  enhetl igt  modersmål -  det  svenska språket .  Att  lära sig 
läsa var  i  första hand e t t  medel ,  och läsundervisningen,  som ålades 
föräldrar  och förmyndare och vanligen bedrevs inom hushållets  ram, 
t i l lskrevs såt i l lvida en stäl lning el ler  posi t ion underordnad rel igionen.  

Om den t idiga skrivundervisningen,  utanför kyrkans och administrat ionens 
lärda krets ,  kan sägas at t  den främst  t i l ldelades en kvalif icerande 
funktion med uppgift  a t t  täcka et t  utbi ldningsbehov inom de borgerl iga 
näringarna och inom den stat l iga förvaltningen.  Att  lära eleverna skriva 
på modersmålet  var  et t  bland f lera undervisningsämnen som föreskrevs 
den s  k apologistklassen i  1649 års  skolordning.  Som et t  bland andra 
angelägna ämnen tycks den t idiga skrivundervisningen ha t i l lskrivi ts  en 
rela t ivt  s jälvständig posi t ion.  
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I  föreliggande arbete är  syftet  at t  söka belysa vi lken funktion som 
t i l ldelas och vi lken posi t ion som t i l lskrivs den al lmänna läs-  och 
skrivundervisningen med beslutet  om en al lmän folkskola 1842 och vi lka 
förändringar som kan iakttas fram t i l l  dagens grundskola.  Dylika 
förändringar kan nämligen antas vara av betydelse för  frågan om 
elevernas bristande basfärdigheter .  

För at t  belysa eventuella  förändringar i  t i l ldelad funktion och t i l lskriven 
posi t ion inriktas arbetet  på den al lmänna läs-  och skrivundervisningens 
innehåll  och form som de framgår av texter  för  d en pedagogiska praktiken 
under ol ika delar  av perioden 1842-1982.  

Utgångspunkterna för  ovan angivna syfte och inriktning redovisas i  
föl jande kapitel .  
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Kapitel  2 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METODISKA ÖVERVÄGANDEN 

Hur man som forskare beskriver ,  förs tår  och förklarar  s i t t  s tudieobjekt  
beror i  hög grad på vi lka antaganden som l igger t i l l  grund för  arbetet .  
Dessa mer övergripande teoret iska utgångspunkter  är  bestämmande för  
hur ver kligheten uppfat tas  och anger u t ifrån vilket  perspektiv det  aktuella  
undersökningsobjektet  betraktas .  De givna utgångspunkterna är  också 
bestämmande för  vi lka frågor som stäl ls  och hur dessa besvaras och 
påverkar såt i l lvida både valet  av data och tolkningen av desamma. De 
resultat  el ler  kunskaper,  som vunnits  inom ramen för  e t t  givet  
forskningsarbete,  bör därför  förstås och bedömas ut ifrån de antaganden 
som arbetet  vi lar  på.  Dessa bör därför  också vara ut talade och f innas 
redovisade.  1)  

Konkret  innebär det ta  at t  det  är  nödvändigt  at t  formulera och presentera 
den teoretiska referensram som l igger t i l l  grund för  det  aktuel la  
forskningsarbetet .  Som ovan antyds fyl ler  referensramen en dubbel  
funktion.  Dels  inriktar  den studierna mot centrala aspekter ,  fokuserar  
relevanta problem- el ler  frågestäl lningar och pekar ut  t i l lämpbara 
metoder.  Dels  utgör den et t  "raster"  för  analys och tolkning av data.2)  

Det  forskningsarbete som här redovisas inleddes med teoretiska studier ,  
där  vissa grundläggande antaganden om social  förändring,  sambandet  
mellan utbi ldning och samhällsförändring och utbi ldningens samhällel iga 
rol l  lades fast ,  antaganden som uttrycker en material is t isk historieupp
fat tning och anger e t t  helhetsperspekt iv på utbi ldning och undervisning.3)  
Med det ta  helhetsperspektiv,  som kan betecknas som strukturel l t ,  har  
jag knut i t  an t i l l  en forskning som utvecklats  inom utbildningssociologin.4)  
Under det  senaste årtiondet  har  denna in riktning väckt  et t  ut ta lat  intresse 
bland pedagoger och även prövats  och utvecklats  av svenska forskare i  
pedagogik.5)  

Utifrån det  struktural is t iska perspektiv,  som lagts  fast  för  det  fortsat ta  
forskningsarbetet ,  betraktas utbi ldning som en fråga om social  och 
kulturel l  reproduktion.  De antaganden och begrepp,  som formar det ta  
synsät t ,  i l lus treras i  grova d rag med hjälp av föl jande f igur och utvecklas 
i  den fortsat ta  framstäl lningen.  
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Social- och kulturell 
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Figur 1.  Utbildning och samhälle -  en tankemodell .  



15 

2.1 Utbildningens och undervisningens samhällel iga funktion 

Att  utbi ldning ses som en fråga om social  och kulturel l  reproduktion 
innebär a t t  utbi ldning l iksom up pfostran uppfat tas  som den process genom 
vilken den uppväxande generat ionen formas t i l l  och integreras i  det  
existerande samhället .  1 utbi ldni ngens samhällsuppgift  l igger at t  den skall  
bidra t i l l  a t t  överföra de kunskaper och värderingar som anses vara 
vikt iga och r iktiga från den ena generat ionen t i l l  den andra.  Häri  l igger 
samtidigt  at t  utbi ldningen bidrar  t i l l  a t t  återskapa det  existerande 
samhällets  kulturel la  mönster  och sociala ordning.  

I det  gamla bondesamhället  var  uppfostran,  utbi ldning och undervisning 
integrerade i  det  dagliga l ivet  och verksamheten.  Produktion och 
reproduktion låg såt i l lvida båda inom hushållets  ram, och den social isa-
t ionsprocess,  som påbörjats  i  hemmen, f ick vanligen sin for tsät tning i  
det  hushåll ,  där  det  uppvuxna barnet  anstäl ldes som dräng,  lär l ing el ler  
piga.  

Med framväxten av det  industr ial iserade samhäl let ,  som karakteriseras 
av en ökande grad av arbetsdelning och en t i l l tagande differentiering,  
spli t t rades denna enhet  av produktion och reproduktion.  Ansvaret  för  
uppfostran,  utbi ldning och undervisning har  därmed al l tmer överförts  från 
hemmen och famil jen t i l l  skolan och lärarna.  Med skola förstås därvid 
den speciel la  utbi ldningsinst i tut ion,  där  anstäl lda lärare har  at t  ful lgöra 
den samhällsuppgift  som t i l ldelas inst i tut ionen.  

Som inst i tut ion måste skolan förstås i  s i t t  sociala och kulturella  
sammanhang.  I varje sådant  sammanhang kan utbi ldning l iksom undervis
ning antas fyl la  ol ika funktioner.  Funktionerna kan t i l ldelas ol ika vikt  
i  ski lda delar  av utbi ldningssystemet och l ikaså t i l ldelas ol ika betydelse 
i  ski lda historiska sammanhang.  

Officiel l t  t i l ldelas utbi ldningsinst i tut ionen en undervisande funktion med 
uppgif t  a t t  överföra de kunskaper och värderingar som anses vara de 
vikt iga och r ikt iga t i l l  nästa generat ion.  I den na uppgift  l igger samtidigt  
en mer outta lad samhällel ig funktion som innebär at t  inst i tut ionen bidrar  
t i l l  a t t  reproducera det  existerande samhällets  kulturel la  mönster  och 
sociala ordning.  

Det  ena ledet  i  denna reproduktion innebär at t  utbi ldning och 
undervisning antas fyl la  en kvalif icerande funktion med uppgift  a t t  
förbereda för  ol ika arbetsuppgifter  i  samhäl let .  I  denna funktion l igger 
samtidigt  at t  anpassa den uppväxande generat ionen t i l l  arbetsl ivets  krav 
och bidra t i l l  en differentiering t i l l  ol ika yrken och därmed också t i l l  
ol ika posi t ioner i  samhället .  
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Det andra ledet  innebär at t  utbi ldning och undervisning antas fyl la  en 
ideologisk funktion med uppgift  a t t  överföra den kultur  som är  
dominerande i  samhället ,  den kultur  som också kan definieras som den 
dominerande samhällsklassens kultur .  I  utbi ldningsinst i tut ionens uppgift  
l igger at t  söka överföra denna klasskultur  som en för  hela samhället  
gemensam kultur  och samtidigt  därmed legit imera den differentiering 
som säkrar  reproduktionen av den rådande sociala ordningen.6)  

Att  skolan söker överföra den dominerande samhällsklassens kultur  t i l l  
den uppväxande generat ionen kan dock inte betraktas som en enkel  och 
mekanisk påtryckning av en bestämd ideologi .  Ideologi ,  som t i l lskrivs en 
vid innebörd,  avser  här:  

"helheter  av förestäl lningar,  värderingar,  at t i tyder,  moraluppfat t
ningar etc;  helheter  som är  mer el ler  mindre systematiserade och 
som kan gäl la  ol ika aspekter  av omvärlden".7)  

I vårt  komplexa och al l tmer plural ist iska samhälle lever ski lda kulturer  
och ol ika ideologier  s ida vid s ida.  Klasser  och grupper skapar egna 
erfarenhetsvärldar ,  och individer  från ol ika materiella  och sociala 
sammanhang kan såt i l lvida antas vara bärare av skilda förestäl lningsvärl
dar .  Elever från ol ika sociala klasser  och grupper kan också tänkas mer 
el ler  mindre aktivt  ta  t i l l  s ig,  omforma el ler  bjuda motstånd mot den 
klasskultur  som skolan representerar  och den ideologi  som utbi ldnings
inst i tut ionen söker överföra.8)  Detta i l lus treras i  f igur 1 med dubbelr ik
tade pi lar  mellan utbi ldnings-/undervisningsnivån och individnivån.  

Det  fakt iska innehållet  i  e levernas förestäl lningsvärld,  s om är  resultatet  
av en aktiv och fort löpande process,  är  svårt  a t t  historiskt  s tudera på 
grund av bristen på käl lmaterial .  Denna brist  medför också at t  det  f inns 
begränsade möjl igheter  at t  belysa utbi ldningens och undervisningens 
faktiska funktioner i  ol ika historiska sammanhang.  Däremot är  det  full t  
möjl igt  at t  söka belysa de funktioner som ut talat  el ler  outtalat  t i l ldelas 
en viss  utbi ldning el ler  undervisning och därmed även at t  belysa 
eventuella  förändringar över t id.  

För a t t  kunna ly fta  fram vilka fun ktioner som t i l ldelas en given utbi ldning 
el ler  undervisning i  e t t  givet  historiskt  sammanhang måste studierna 
inriktas mot utsagor om utbi ldningens och undervisningens innehåll  och 
form som de framgår av texter  för  den pedagogiska praktiken.9)  Med 
innehåll  avses därvid de kunskaper och värderingar som förmedlas och 
med form såväl  undervisningsform som arbetssät t  el ler  metod.  

I  förel iggande studie av den al lmänna läs-  och skrivundervisningen 
avgränsas undersökningen t i l l  a t t  gäl la  perioden från beslutet  om den 
al lmänna folkskolan 1842 t i l l  dagens grundskola 1982.  Med en t idsperiod 
på hundrafyrt io år  måste arbetet  med nödvändighet  bl i  av översikt l ig 
karaktär .  Samtidigt  kan det  hävdas at t  det  är  först  i  det  långa t idspers
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pektivet  som det  bl ir  möjl igt  a t t  uppfat ta  väsentl iga förändringar och 
brot t  i  det  historiska skeendet .  

2.2 Texter  för  den pedagogiska praktiken -  innehåll  och form 

Så länge produktion och reproduktion var  en integrerad process fanns 
inget  behov av pedagogiska texter .  I  den dagliga verksamheten överfördes 
de nödvändiga kunskaperna och de gäl lande värderingarna från den äldre 
t i l l  den yngre generat ionen.  Den kyrkliga läsundervisningen innebar 
såt i l lvida et t  undantag då den förutsat te  at t  den enskilde hade t i l lgång 
t i l l  vissa lästexter,  i  första hand katekesen.  

Med övergån gen från hemundervisning t i l l  en organiserad skolundervisning 
uppkom et t  nytt  behov av lästexter  som förmedlade det  urval  av 
kunskaper och värderingar som barnen skulle  lära sig.  Övergången t i l l  
den nya undervisningsformen innebar därmed också et t  skif te  från en 
kunskapsförmedling i  den konkreta och omedelbara verkligheten t i l l  en 
abstrakt  framstäl ln ing via språket  och texterna.  

Något senare t i l lkom också särski lda texter  för  en mer enhetl ig styrning 
av den pedagogiska praktiken.  Dessa texter,  i  form av t implaner,  
kursplaner och al lmänna anvisningar,  anger vad som i  ski lda t ider  
off iciel l t  betraktats  som angeläget  at t  överföra t i l l  nästa generat ion.  
Under beteckningar som normalplan,  undervisningsplan och läroplan har  
de i  ski l da t ider  ut talat  en norm f ör  undervisningen i  r i ket .  I  fö rel iggande 
arbete är  läroplan et t  central t  begrepp med vilket  avses de off iciel la  
utsagor om utbi ldningens innehåll  och form som anges i  dessa planer.  

Såväl  de ämnesspecif ika utsagorna i  t im- och kursplanen för  respektive 
läroämne som de al lmänna utsagorna för  utbi ldningen i  s in helhet  är  
normativa.  Som sådana ut talar  de vad som bör ske i  den pedagogiska 
prakt iken,  medan de inget  el ler  föga säger om vad som fakt iskt  sker  
i  denna praktik.  

Utöver de officiel la  direktiven i  form av en läroplanstext  t i l lkommer 
en rad andra texter  som läro-  och läseböcker,  lärarhandledningar,  
undervisningsprogram etc.  Dessa är  också at t  betrakta som "texter  för  
pedagogik" och som sådana normativa.  D e h ar inte samma formella s tatus 
som den officiel la  läroplanen men torde ändock på et t  avgörande sät t  
på verka och styra innehållet  i  och utformningen av en given praktik.  
Denna läromedlens styrande funktion kan variera mellan ol ika ämnen 
och i  vissa fal l  mer gäl la  innehåll  än form.10) 

Indirekt  kan även texter ,  som under ol ika t ider  vari t  gäl lande för  
lärarutbi ldningen,  s tyra den al lmänna undervisningens innehåll  och form. 
Detsamma kan gäl la  t idningar och t idskrif ter  för  lärare l iksom inslag 
i  lärarfortb i ldning i  samband med lärarmöten och kurser  av ol ika slag.  
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Den pedagogiska forskningen t i l lhandahåller  också texter .  I  första hand 
är  en vetenskaplig undersökning,  som beskriver  och analyserar  pedago
giska fenomen och praktiker ,  en "text  om pedagogik".  I  e t t  senare skede 
kan slutsatser ,  teorier  el ler  idéer  från samma undersökning utnytt jas  "för  
den pedagogiska praktiken",  vi lket  innebär at t  forskningen också kan ge 
vetenskapl igt  s töd el ler  legi t imitet  åt  et t  visst  pedagogiskt  program.11) 

I  enl ighet  med vad som t idigare a nförts ,  kan de normativa texterna antas 
förmedla den klasskultur  som ä r  dominerande i  s amhället .  Vilka kunskaper 
och värderingar som skall  överföras inom utbi ldningsinst i tut ionen är  näm
ligen inte entydigt .  Inflytandet  över utbi ldning och undervisning,  som 
utövas på ol ika nivåer,  är  inte hel ler  jämt fördelat  mellan ol ika sociala 
klasser  och grupper.  

Med e n dominerande klassposi t ion är  förenad en viss  ma kt som möjl iggör 
et t  inflytande på utsagor om innehåll  och form i  texter  för  den 
pedagogiska praktiken och därmed också en kontrol l  av den sociala och 
kulturella  reproduktionen.12) Av betydelse är  därvid de funktioner som 
uttalat  el ler  outta lat  t i l ldelas en given u tbi ldning respektive undervisning 
men också den stäl lning el ler  posi t ion som t i l lskrivs ol ika lä roämnen el ler  
inslag i  et t  ämne.  

Här är  intresset  r iktat  på den al lmänna läs-  och skrivundervisningen i  
folk-  och grundskolan.  Under merparten av den aktuel la  undersöknings
perioden har  ansvaret  för  undervisningen i  läsning och skrivning fal l i t  
inom ämnet modersmål/svenska.  Det  är  läsningens och skrivningens 
posi t ion inom detta  ämne som i  första hand kommer at t  fokuseras.  

2.3 Den al lmänna läsundervisningen -  funktion och posi t ion 

Vad som t idigare har  fast lagts  om utbi ldningens och undervisningens 
ideologiska- respektive kvalif icerande funktion innefat tar  givetvis  även 
läs-  och skrivundervisningen.  

Som inledningsvis  berördes kan det  hävdas at t  såväl  kyrkan som staten 
t i l ldelade den t idiga al lmänna läsundervisningen en ideologisk funktion 
med uppgift  a t t  bibringa folket  en enhetl ig,  ideologi  och e t t  enhetl igt  
språk.  Om den t idiga skrivundervisningen på svenska kan det  däremot 
sägas at t  den t i l ldelades en kvalif icerande funkt ion med uppgift  a t t  
t i l lgodose vissa behov inom den stat l iga förvaltningen och de borger l iga 
när ingarna.  Som et t  av f lera angelägna inslag i  s tadsskolorna och den 
s  k apologistklassen tycks denna t idiga skrivundervisning ha t i l lskrivi ts  
en relat ivt  s jälvständig posi t ion.  

Inom den kyrkliga lästradit ionen var rel igionen det  centrala och 
läsundervisningen som sådan t i l lskrevs såt i l lvida en posi t ion underordnad 
rel igionen.  Lästexterna förmedlade det  kristna budskapet  och den 
lutherska läran och med denna hustavlans s ociala ordning och patr iarkala 
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världsbild.  Denna världsbild var  al l t jämt dominerande,  när  den al lmänna 
folkskolan beslutades är  1842 men fick efterhand ge vika för  en annan,  
mer profan förestäl lningsvärld.  

1 förel iggande arbete är  syftet  a t t  söka belysa vi lka funktioner som 
t i l ldelas och vi lken posi t ion som t i l lskrivs den al lmänna läs-  och 
skrivundervisningen med beslutet  1842 och vi lka eventuella  förändringar 
som kan iakttas under t iden fram t i l l  dagens grundskola.  Dylika 
förändringar kan nämligen antas vara av betydelse för  frågan om 
elevernas bristande färdigheter  i  läsning och skrivning.  

Liksom et t  ämnes posi t ion i  en ämneshierarki  kan förändras,  kan 
gränsdragningen mellan ol ika ämneskategorier  vara mer el ler  mindre 
markerad.  Den engelske sociologen Basil  Bernstein använder i  det ta  
sammanhang begreppet  klassif ikat ion med vi lket  han avser  principerna 
för  förhållandet  mellan ol ika relevanta kategorier  som t  ex skolor på 
ol ika nivåer,  ämnen,  lärare,  elever etc .  Ett  annat  begrepp är  inramning 
med vilket  Bernstein avser  kontro l len av vad som överförs i  den 
pedagogiska praktiken,  hur och när  överföringen sker och även de sociala 
förhållanden som gäller  vid själva överföringen.13) 

Att  principerna för  d en off iciel la  s tyrningen av den pedagogiska praktiken 
i  folk-  oc h grundskolan har  förändrats  mot en svagare klassif ikat ion och 
inramning har  påvisats  i  t id igare studier  av de svenska läroplanerna.14) 
I  före l iggande arbete,  som avser  a t t  belysa eventuella  förändringar i  läs-
och skrivundervisn ingens t i l ldelade funktioner och t i l lskrivna posi t ion,  k an 
en förändring av principerna för  klassif ikat ion och inramning också vara 
angelägen at t  uppmärksamma. 

I  det ta  sammanhang är  det  nödvändigt  at t  påminna om den t idigare 
antydda dist inktionen mellan t i l ldelad funktion -  faktisk funktion.  På 
samma sät t  är  det  nödvändigt  at t  ski l ja  m ellan t i l ldelad posi t ion -  faktisk 
posi t ion.  Då undersökningen inriktas mot läs-  och skrivundervisningens 
innehåll  och form kan det  också vara nödvändigt  a t t  göra en åtski l lnad 
mellan föreskrivet  innehåll  -  fakt iskt  innehåll  och föreskriven form -
faktisk form. Utifrån vad som ovan fast lagts  l igger tyngdpunkten i  
förel iggande studie på "texter  för  pedagogik",  vi lka ut talar  vad 
undervisningen bör innehålla  och hur den bör vara utformad.  

Som t idigare framhåll i ts  kan skolans undervisning ingalunda uppfat tas  
som en enkel  överföringsprocess.  Vad som bör ske är  inte nödvändigtvis  
det  som fakt iskt  sker.  För at t  sammanfatta  de nödvändiga dist inktionerna 
tar  jag föl jande schema t i l l  hjälp:  
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"BÖRAT" "VARAT" 

föreskrivet  innehåll  / -> faktiskt  innehåll  

föreskriven form / -> faktisk form 

t i l ldelad funktion s faktisk funktion 

t i l lskriven posi t ion / faktisk posi t ion 

Den läs-  och skrivuridervisning,  som jag s tuderat ,  hör således huvudsak
l igen hemma i  "BÖRAT", med an "VARAT" h ar  belysts  i  yt terst  begränsad 
omfattning och närmast  för  at t  föl ja  upp om stat l iga åtgärder,  intentioner,  
idéer  etc  få t t  nedslag i  den pedagogiska praktiken.  De brutna pi larna 
får  i l lustrera at t  "BÖRAT" ingalunda enkelt  och entydigt  låter  s ig 
överföras t i l l  "VARAT". 

2A Social-  och kulturel l  förändring 

Som t idigare fast lagts  uppfat tas  utbi ldning som en fråga om social  och 
kulturel l  reproduktion.  1 déhna utgångspunkt l igger a t t  utbi ldning snarare 
antas återskapa det  existerande samhällets  kulturel la  mönster  och sociala 
ordning än utgöra en spjutspets  mot framtiden.  Häri  l igger också at t  
utbi ldnings-  och undervisningsförändringar ses som huvudsakligen en 
konsekvens av förändringar i  det  yt tre  samhället .  

När det  gäl ler  frågan om vad som driver  fram en social  förändring,  är  
det  i  synnerhet  två uppfat tningar som kommit  a t t  dominera.  Den ena 
av dessa historieuppfat tningar el ler  synsät t  benämns material is t isk och 
den andra ideal is t isk.  Båda dessa sät t  at t  betrakta historisk förändring 
utgör komplexa teoret iska system som båda rönt  s tort  intresse.  Båda har  
också vari t  föremål för  åtskil l iga ut tolkningar,  vi lket  get t  upphov t i l l  
ski lda skolbildningar.  Detta gäl ler  inte minst  den material is t iska 
historieuppfat tningen.  15) 

Förel iggande studie av förändringar av den al lmänna läs-  och skrivunder-
visningens funk tion och posi t ion ansluter  t i l l  e n material ist isk histor ieupp
fattning.  Förändringar i  de materiel la  förhållandena antas därvid vara 
avgörande,  vi lket  dock inte innebär at t  idéer  skulle  sakna betydelse.  
Tvärtom antas det  råda en växelverkan mellan de materiel la  förhållan
dena och de poli t iska- ,  juridiska,  och ideologiska förhållandena (jfr  f i gur 
1) .  I  en förändringsprocess kan idéerna -  även pedagogiska -  antas ge 
argument för  krav på en viss  förändring och såt i l lvida vara pådrivande.  
Men idéerna kan också t jäna som legit imering av rådande förhållanden 
el ler  beslutade åtgärder.  



21 

I  förel iggande studie analyseras förändringar i  läs-  och skrivundervis-
ningen mot bakgrund av förändringar i  utbi ldningen och det  yt tre  
samhället .  I  detta sammanhang är  det  vikt igt  at t  understryka at t  avsikten 
ingalunda är  a t t  söka nå fram t i l l  en enda slut l ig förklaringsfaktor .  
Teoret iskt  kan visserl igen ol ika sociala,  ekonomiska,  poli t iska,  juridiska 
och kulturella  faktorer  särskil jas .  I  praktiken utgör de dock en komplex 
och samverkande helhet .  Det  är  denna helhet  som får  bi lda bakgrund 
för  de analyser  som i  det  föl jande skall  redovisas.  

Att  utbi ldning och undervisning betraktas som samhällel igt  bes tämda får ,  
som t idigare understrukits ,  inte uppfat tas  som determinist iskt .  De 
strukturel la  förhållandena är  begränsande för  verksamhetens innehåll  och 
form men samtidigt  medges ändock en viss  handlingsfr ihet  för  dem som 
har at t  verka inom utbi ldningsinst i tut ionen.  Om än inom vissa givna ramar 
l igger i  d et ta  en möjl ighet  at t  kunna påverka och bidra t i l l  en förändring 
av det  existerande samhällets  kulturel la  mönster  och sociala ordning.16) 
Detta i l lustreras i  f igur 1 med streckade pi lar  från utbi ldnings-/undervis-
ningsnivån t i l l  samhällsnivån.  

2.5 Den historiska dimensionen som metod -  möjl igheter  och svårigheter  

De övergripande utgångspunkter  som redovisats  ovan anger et t  helhets
perspektiv på utbi ldning och undervisning.  Detta perspektiv ut trycker e t t  
sät t  a t t  tänka om utbildning och s amhälle ,  där  läs-  och skrivundervisning-
en sät ts  in i  e t t  vidare utbi ldningsmässigt  och social t  sammanhang.  Et t  
helhetsperspektiv möjl iggör i  s in tur  jämförelser  som går utöver de 
pedagogiska texternas normativa utsagor om innehåll  och form och är  
en förutsät tning för  at t  belysa eventuella  förändringar i  t i l ldelad funktion 
och t i l lskriven posi t ion.  Dylika jämförelser  över t id är  i  s in t ur  oumbärl iga 
för  en vidare förståelse av aktuella  sociala fenomen och såt i l lvida även 
för  frågan om elevernas bristande basfärdigheter .17) 

Att  söka förstå et t  aktuell t  fenomen el ler  problem genom studier  av 
det  förflutna är  ingalunda något  nytt .  Den historiska dimensionen som 
metod för  a t t  förstå samtiden och göra förutsägelser  om framtiden 
förespråkades och t i l lämpades redan av den franske sociologen och 
pedagogen Emile Durkheim (1858-1917).  I  inledningen t i l l  s ina föreläs
ningar om den franska sekundärskolans framväxt har  han ut tryckt  det  
på föl jande sät t :  

"1 bel ieve,  by contrast ,  that  i t  is  o nly by c areful ly studying the past  
that  we can come to antic ipate the future and to understand the 
present;  consequently a  history of  education provides the soundest  
basis  for  the study of educational  theory".18) 
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I  s ina utbi ldningshistoriska analyser  har  Durkheim inriktat  s i t t  forsknings
intresse mot utbi ldningens innehåll  och sät tet  på vi lket  det ta  överförs.  
Han h ar  därvid anvisat  en metod som sät ter  in utbi ldning och under visning 
i  e t t  historiskt  och social t  sammanhang och som relaterar  förändringar 
i  pedagogiska ideal  och praktiker  t i l l  förändringar i  det  yt tre  samhäl let .  

Under det  senaste årt iondet  har  Dürkheims arbeten aktualiserats  och den 
historiska dimensionen som metod väckt  nytt  intresse inom såväl  
utbi ldningsforskning som annan samhällsvetenskaplig forskning.19) 

Nödvändigheten av at t  sät ta  in e t t  fenomen,  en företeelse el ler  et t  
problem i  et t  vidare sammanhang el ler  kontext  l iksom et t  kunskaps
intresse,  som går utöver det  rent  deskript iva,  har  också bl ivi t  a l l tmer 
ut ta lat  under den senaste t ioårsperioden.  Detta har  gäll t  forskning inom 
såväl  humaniora som inom samhällsvetenskap.20) Denna strävan at t  inte 
bara beskriva utan även söka förstå och förklara har  samtidigt  inneburi t  
den t idigare påtalade nödvändigheten av en ut talad teoret isk r eferensram. 

Med det  syfte som angivits  för  föreliggande arbete,  fal ler  det  s ig 
naturl igt  at t  söka göra bruk av den metod som Durkheim förespråkade.  
Men a t t  l iksom Durkheim relatera utbi ldningsförändringar t i l l  förändring
ar  i  det  yt tre  samhället  medför samtidigt  vissa svårigheter .  

För a t t  kunna teckna den nödvändiga samhällsbakgrunden måste jag 
nämligen som forskare i  pedagogik förl i ta  mig på andras framstäl lningar 
om den historiska verkligheten.  I  det ta  inryms dels  problemet at t  f inna 
adekvat  handboksli t teratur  och mer översikt l iga arbeten,  dels  problemet 
at t  ur  dessa lyfta  fram relevanta uppgifter .  

Den största vanskligheten utgör dock det  faktum at t  dylika uppgifter  
vi lar  på grundläggande antaganden som ofta inte är  redovisade och inte 
al l t id är  i  överensstämmelse med den referensram som redovisats  för  
det ta  arbete.  Det  kan ge upphov t i l l  en skevhet  mellan den historiska 
bakgrundsbeskrivningen och de fast lagda utgångspunkterna och innebära 
en gl idning i  begreppen.  En an nan vansklighet  l igger i  a t t  framstäl lningen 
med nödvändighet  måste göras yt terst  översikt l ig,  v i lket  gör at t  den kan 
kri t iseras för  at t  vara en al l t för  grov förenkling av det  historiska 
skeendet .  

Ovan nämnda svårigheter  är  inte möjl iga at t  direkt  åtgärda inom ramen 
för  et t  forskningsarbete som detta .  Jag är  medveten om problemen och 
har  så noggrant  som möjl igt  redovisat  från vilken handboksli t teratur  och 
vi lka arbeten jag hämtat  de uppgifter  som l igger t i l l  grund för  den 
bakgrundsteckning som inleder respektive kapitel .  I  görl igaste mån har 
jag hän visat  t i l l  ol ika om än inte al l t id oberoende arbeten.  Jag har också 
sökt  hål la  min framstäl ln ing t i l l  historiska fakta och redovisat  förfat tar
nas förklaringar el ler  s lutsatser  i  notförteckningen,  i  de fal l  sådana 
förklaringar el ler  s lutsatser  bedömts vara av intresse att  ta  med.  
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2«^ Det  empiriska forskningsmaterialet  

Medan bakgrundsteckningens översikt l iga uppgifter  om förhållanden och 
förändringar i  det  svenska samhället  och den al lmänna utbi ldningen 
baseras pä berättande källor  el ler  s  k sekundärkällor ,  har  uppgifterna 
om den al lmänna läs-  och skrivundervisningen hämtats  från lämningar 
el ler  s  k primärkällor .2l)  

När det  gäl ler  urvalet  av dessa senare käl lor  är  det  nödvändigt  at t  
påminna om den t idigare fast lagda referensramen.  Som t idigare 
framhåll i ts  är  teoriramen bestämmande för  vi lka frågor som stäl ls  och 
påverkar såt i l lvida både valet  av data som tolkningen av desamma.22) 

Den teoriram, som angetts  gäl la  för  förel iggande arbete ,  inriktar  
s tudierna mot utsagor om den al lmänna läs-  och skrivundervisningens 
innehåll  och form som de framgår av texter  för  den pedagogiska 
praktiken.  Som t idigare påpekats  ut talar  dessa texter  vad undervisningen 
bör innehålla  och hur den bör vara utformad men säger föga om vad 
som faktiskt  sker .  

Jag har  t idigare berört  vi lka texter  som kan vara av intresse.  Som 
huvudkällor  betraktas de off iciel la  läroplanstexter  som vari t  gäl lande 
under ol ika delar  av undersökningsperioden.  Den första av dessa texter  
återf inns i  1842 års  folkskolestadga,  medan den första normalplanen 
t i l lkom år  1878.  Därefter  har  föl j t  yt ter l igare sju läroplanstexter ,  vi lka 
t i l lkom 1889,  1900,  1919,  1955,  1962,  1969 och 1980.  

Inflytandet  över varje sådan text  kan,  som t idigare framhåll i ts ,  antas 
vara ojämt fördelat  mellan ol ika sociala klasser  och grupper.  För at t  
få  en klarare bi ld av vi lka ekonomiska och poli t iskt- ideologiska intressen 
som fåt t  genomslag i  d e ol ika läroplanstexterna,  har  jag bedö mt det  vara 
angeläget  med en mera systematisk genomgång av bakomliggande 
dokument som riksdagsmotioner,  offentl iga utredningar,  proposit ioner,  
utskottsbetänkanden och förfat tningar.  Riksdagsarkivets  dokumentat ion 
och samlingar har  gjort  en sådan genomgång möjl ig.  

Som källor  har  jag också utnytt jat  et t  begränsat  antal  läseböcker och 
lärarhandledningar från ol ika delar  av undersökningsperioden.  De förra 
inrymmer e t t  visst  urval  lästexter  med et t  innehåll  som förmedlar  vissa 
förestäl lningar,  at t i tyder,  värderingar,  moraluppfat tningar etc .  Läseböck
erna är  samtidigt  en beskrivning av vad som förmedlades och kan 
såt i l lvida även definieras som en "text  om" den pedagogiska praktiken.  
De senare anger vissa metoder,  idéer  el ler  förslag på hur undervisningen 
bör organiseras och utformas.  Ett  särskil t  intresse har  därvid ägnats  de 
läsläror  och de grundläggande läsmetoder som vid ski lda t ider  vari t  
dominerande.  Vilka enskilda texter  som använts  framgår av notförteck
ningen i  anslutning t i l l  respektive kapitel .  
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Bland källmaterialet  återf inns också publicerade föredrag frän lärar-
möten,  ar t iklar  i  t idningar och t idskrif ter  och vissa off iciel la  skrivelser  
och anvisningar från den centrala skolmyndigheten.  Sammantagna erbjuder 
texter  av det ta  slag et t  omfångsrikt  material ,  och t i l lgången har  
väsentl igen ökat  över t id.  Någon systematisk genomgång av al l t  
t i l lgängligt  material  har  inte vari t  möjl ig,  oc h de texter  som utnytt jats  
som källor  har  s tarkt  begränsats.  Vem som producerat  den aktuel la  texten 
har därvid vari t  avgörande för  urvalet .  

Under den första delen av undersökningsperioden har  jag i  huvudsak 
hämtat  exempel från föredrag publicerade i  rapporter  från de al lmänna 
folkskollärarmötena,  vi lka f inns at t  t i l lgå fram t i l l  år  1930.  Vid dessa 
möten framträdde många av samtidens ledande skolman och pedagoger 
som föredragshållare.  

I  den påföljande perioden har  huvudsakligen art iklar  hämtade från 
t idskrif ten Skola och Samhälle tagi ts  i  bruk.  Denna t idskrif t  t i l lkom vid 
början av 1920-talet  och utkom regelbundet  t i l l  mit ten 1960-talet .  Under 
merparten av denna period verkade Gottfr id L Sjöholm -  en av samtidens 
ledande pedagoger -  som redaktör och f l i t ig skribent  och under perioden 
1930-1952 dessutom som ansvarig utgivare.  När det  gäl ler  den senaste 
delen av undersökningsperioden,  har  texter  hämtade ur Aktuell t  f rån 
Skolöverstyrelsen i  första hand kommit  t i l l  användning.  

De olika texter  som ovan a nget ts  kan betraktas som lämningar f rån ski lda 
delar  av den aktuella  undersökningsperioden och ingår som sådana i  det  
empiriska forskningsmaterialet .  I  det ta  sammanhang bör det  noteras at t  
utsagor om undervisningens innehåll  och form, s om ut talas i  en viss  t id,  
kan få  si t t  genomslag långt  senare .  Detsamma kan sägas om den 
pedagogiska forskning som också utnytt jats  som källor  i  förel iggande 
arbete.  Som t idigare påpekats ,  kan et t  forskningsarbete som beskriver  
och analyserar  en given pedagogisk praktik,  i  e t t  senare skede brukas 
som argument för  e t t  visst  program el ler  ge vetenskaplig legi t imitet  å t  
vissa förändringar .  

För at t  i  någon mån belysa nedslag i  den pedagogiska praktiken har  
jag utnytt jat  de s  k inspektörsberät telserna,  vi lka ger  en beskrivning a v 
av det  al lmänna skolväsendet  i  r iket  och som sådana "texter  om 
pedagogik".  Vilket  som helst  av r ikets  inspektörsområden hade kunnat  
utnytt jas  och f ler  än et t  område hade kunnat  användas för  exemplif ier ing.  

I  förel iggande arbete har  jag dock beg ränsat  mig t i l l  e t t  inspektörsområde 
och därvid utgåt t  från Tuna församling i  Medelpad.  Denna församling 
återf inns bland de studier  av den kyrkliga lästradit ionen som redovisats  
av Egil  Johansson.23) Delar  av området  kännetecknas av en t idig 
industr ial isering,  vi lket  kan vara av betydelse i  det ta  fal l  och såt i l lvida 
också motivera valet .  
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De aktuella  inspektörsberät telserna f inns t i l lgängliga frän perioden 
1861-63 t i l l  början a v 1950-talet .  Fram t  o m år  1910 f inns berät telserna 
återgivna periodvis  i  särskilda utgåvor från Sta t is t iska Centralbyrån och 
därefter  som årl iga protokoll  redovisade t i l l  domkapit let  i  Härnösand.  

Inspektörsområdets  geografiska omfattning har  varierat  och inspektörerna 
har  växlat  över t id .  Deras beskrivningar och bedömningar av den samtida 
pedagogiska praktiken kan sannolikt  kri t iseras för  at t  vara tendensiösa.  
1 f örel iggande undersökning har  det  dock inte vari t  angeläget  a t t  föl ja  
upp gi l t igheten i  de redovisade uppgifterna.  Här har  jag i  första hand 
funnit  det  vara av intresse at t  f inna exempel på nedslag av idéer ,  
metoder,  läsläror  etc  i  den pedagogiska praktiken.  

Det  empiriska forskningsmaterialet  omfattar ,  som framgått ,  en rad ol ika 
texter  från källor  på ol ika nivåer och med ol ika formell  betydelse.  
Följande schematiska uppstäl lning ger  en översikt l ig beskrivning av vi lka 
typer av texter  som utnytt jats ,  medan de konkreta käl lorna redovisas 
i  notförteckningen t i l l  respektive kapitel  och i  referensl is tan.  

"Texter  för" "Texter  om" 

-  läroplaner och bakomliggande 
dokument 

-  officiel la  anvisningar 

-  läseböcker/ läsläror  -  ( läseböcker/ läsläror)  

-  pedagogisk forskning -  (pedagogisk forskning) 

-  art iklar  ur  t idningar/ t idskrif ter  

-  program för  lärarutbi ldning/-  -  inspektörsberät telser  
fortbi ldning 

2.5 Avhandlingens uppläggning 

Den redovisade undersökningen omfat tar ,  som t idigare påpekats ,  en 
t idsperiod på et thundrafyrt io år .  Perioden inleds med 1842 års  folkskole
stadga och avslutas 1982,  när  den senaste läroplanen (Lgr -80) i  s in helhet  
började gälla  som direktiv för  den al lmänna grundskolan.  

De nio ol ika läroplanstexterna el ler  huvudkällorna kan betraktas som 
undersökningsperiodens milstolpar .  För at t  underlät ta  framstäl lningen har  
år talen för  vissa av dessa texter  tagi ts  som utgångspunkt för  en 
uppdelning i  ol ika t idsavsnit t .  Följande fyra avsnit t  har  därvid a vgränsats:  
1842-1877,  1878-1918,  1919-1954,  1955-1982.  
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Denna uppdelning bör inte uppfat tas  som en str ikt  avgränsning i  ski lda 
delperioder då förändringar av det  s lag som här skall  belysas svårl igen 
lå ter  s ig inordnas i  väl  avgränsade t idsperioder.  Den fortsat ta  framstäl l
ningen kommer at t  ge f lera exempel på at t  det  snarare handlar  om 
förändringsprocesser  som kan löpa över lång t id och genom flera 
t idsavsnit t .  Innehållet  i  sådana processer  har  jag sökt  fånga i  rubriker  
och underrubriker .  Framstäl lningen kan såt i l lvida beskrivas som både 
kronologisk och tematisk.  

Varje av snit t ,som samtidigt  utgör et t  kapitel  i  avhandlingen,  inleds med 
en översikt l ig bakgrundsteckning av de samhällel iga och utbi ldningsmässiga 
förhållandena.  Därefter  föl jer  den framstäl lning som rör den al lmänna 
läs-  och skrivundervisningens föreskrivna innehåll  och form. Denna 
framstäl lning är  huvudsakligen beskrivande men inrymmer också vissa 
kommentarer .  Varje avsnit t  avslutas med en sammanfattande reflexion,  
där  jag knyter  t i l lbaka t i l l  syfte t  för  arbetet  och närmare söker förstå 
och förklara eventuella  förändringar i  läs-  och skrivundervisningens 
t i l ldelade funktion och t i l lskrivna posi t ion.  

Dessa sammanfattningar l igger sedan t i l l  grund för  det  avslutande 
kapit let ,  där  jag förs t  söker ge en mera sammanhängande bild av 
iakttagna förändringar och därefter  återknyter  t i l l  f rågan om "de 
bristande basfärdigheterna".  
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Kapitel  3  

FRÅN HEM UNDERVISNING MOT EN OR GANISERAD SKOLUNDERVISNING 
1842-1877 

I det  gamla bondesamhället  var ,  som t idigare framhåll i ts ,  utbi ldning och 
undervisning bland folkets  breda massa en integrerad del  i  den dagliga 
verksamheten inom hushållets  ram. Med fo lkskolestadgan 1842 beslutades 
en ny inst i tut ion -  folkskolan -  för  undervisning av folkets  barn .  För 
a t t  rä t t  kunna förstå s tadgans föreskrif ter  är  det  nödvändigt  at t  gå 
t i l lbaka t i l l  t iden före 1842 och söka en bakgrund t i l l  beslutet  om den 
al lmänna folkskolan.  

3.1 Den sociala omvandlingen 

När det  gäl ler  frågan om folkskolans t i l lkomst har  f lera ol ika orsaker 
anförts ,  och fortfarande f inns mycket  som kan vara outforskat .  Det  
omedelbara motivet  tycks dock främst  ha varit  de problem som följde 
i  den sociala omvandlingens spår . l )  Med den agrara omvandlingen,  som 
inleddes under 1700-ta let ,  kom jordbruket  i  a l l t  s törre utsträckning a t t  
inriktas på varuproduktion för  en marknad,  samtidigt  som jorden 
koncentrerades t i l l  färre och större enheter.  Denna omvandlingsprocess 
medförde en ökad proletarisering och ökade klasskil lnader mellan de 
självägande bönderna och det  jordlösa p roletariatet .  Medan de förra kom 
at t  besi t ta  äganderät ten t i l l  produktionsmedlen,  blev l antarbetarnas enda 
t i l lgång den arbetskraft  de kunde säl ja .2)  

Den kraft iga ökningen av obesuttna -  backstugusi t tare,  inhyseshjon etc 
-  och den där t i l l  kraft iga befolkningst i l lväxten under 1800-talets  första 
hälf t  bidrog t i l l  et t  växande antal  lönearbetare.3)  Mekaniseringen av 
jordbruket ,  som samtidigt  började skjuta far t ,  bidrog i  s in tur  t i l l  a t t  
många lantarbetare f ick svårare at t  f inna sin försörjning.  All t  f ler  f ick 
gå t i l l  hälf ten arbetslösa,  och de faktiska löneinkomsterna blev mycket  
låga.  Med den t i l l tagande proletariseringen av lantbruksbefolkningen 
ökade den sociala misären och samtidigt  därmed även f lykten från 
landsbygden in mot s täder och tätorter ,  där  den från jordbruket  fr igjorda 
arbetskraften kunde komma den framväxande industr in t i l l  del .4)  

Den sociala omvandlingen innebar samtidigt  en sprängning av de gamla 
inst i tut ionella  ramarna inom vilka uppfostran,  utbi ldning och undervisning 
hade haft  s i t t  givna innehåll  och sin givna form. Ett  växande antal  
medborgare var  inte längre fast  inordnade i  en social  enhet  inom 
hushållsståndets  ram. De sociala rela t ionerna individualiserades,  och det  
uppstod en arbetsmarknad med rörl iga individer ,  f r ia  at t  ingå t i l l fäl l iga 
kontrakt  med arbetsköpare.5)  Med en fr i  arbetsmarknad blev det  inte 
längre självklart  givet  el ler  möjl igt  för  husbonden at t  ta  ansvar för  
husfolkets  uppfostran och utbi ldning utöver den egna famil jen.  För det  
växande antal  famil jer ,  som genom de ändrade sociala förhållandena hade 
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at t  leva på iönearbete,  försämrades också möjl igheterna at t  överföra den 
lagstadgade läskunnigheten och kristendomskunskapen t i l l  barnen.  

I  de n sociala omvandlingens spår uppkom något  av en reproduktionssvikt  
som konkret  tog sig ut tryck i  en ökad social  oro åtföl jd av fat t igdom, 
dryckenskap och brot ts l ighet .  Dessa ut tryck upplevdes som et t  hot  för  
de egendomsägande och etablerade grupperna i  samhället .  Bland dessa 
fanns en ut talad rädsla för  "folkets  råa massa" och en fruktan för  at t  
denna massa genom revolution skulle  gripa makten.  Missförhållandena 
gjorde sig t idigast  och tydligast  påminda i  s täderna,  och i  Stockholm 
var problemen särskil t  påfal lande.  För a t t  lösa huvudstadens fat t igvårds
problem t i l l sattes  en särskild kommitté som i s i t t  betänkande år  1807 
bl  a  yrkade på en obligatorisk skolgång för  de fat t iga barnen.  Drygt  
t re t t io år  senare (1839) framstäl ldes samma förslag för  landet  i  s in 
helhet .  De problem som redan i  början av 1800-talet  bl ivi t  påtagliga 
i  s täderna gjorde sig nu påminda även på landsbygden.6)  

3.2 Folkundervisning som social  försäkring 

Den socia la oron och misären torde också ha vari t  den omedelbara 
anledningen t i l l  den vändning i  folkskolefrågan som vid denna t id kom 
t i l l  ut tryck bland samhällets  ledande skikt .  I  det ta  sammanhang kan 
nämnas Erik Gustaf  Geijer  (1783-1847).  Från at t  t idigare ha intagit  en 
konservativ hål lning blev Geijer ,  e f ter  s i t t  poli t iska avfal l  t i l l  l iberalerna 
år  1838,  en av folkskolans förkämpar.  I  motsats  t i l l  de konservativa 
grupperna,  som menade att  en folkupplysning närmast  kunde uppvigla 
massorna,  hävdade l iberalerna at t  en upplysning av folket  snarare skulle  
minska den sociala misären och motsät tningarna i  samhället  och därmed 
också förebygga revolution.7)  

Tanken om en folkets  upplysning hade kommit  t i l l  ut tryck redan vid 
r iksdagen år  1809.  Vid de nna r iksdag,  som sat te  punkt  för  den enväldiga 
kungamakten,  antogs en ny regeringsform. Vid samma riksdag väcktes 
också,  genom rektorn G A Silverstolpe (1772-1824).  e t t  förslag om en 
reformering av hela undervisningsväsendet .  1 f örslaget ,  som föranleddes 
av den nya grundlagen,  förenades Silverstolpes upp lysningsidéer och t i l l t ro 
t i l l  kunskapens makt med en över tygelse om folkbildning som en poli t isk 
nödvändighet .  Enligt  Si lverstolpe måste den nya grundlagen skyddas,  
vi lket  förutsat te  hela nat ionens duglighet ,  en duglighet  som huvudsakligen 
kunde nås genom statens försorg.  

Men e n ökad upplysning skulle  också göra det  möjl igt  a t t  förebygga nöd 
och brotts l ighet.  De f lesta brot ten i  samhället  orsakades nämligen,  
menade Silverstolpe,  av en bristande upplysning och av det  förfal l  som 
den okunnige så lä t t  hamnade i .  Ständerna,  som vid r iksdagen 1809 var 
överens om at t  det  nya statsskicket  måste stärkas genom en förändring 
av undervisningsväsendet ,  t i l ls tyrkte Silverstolpes förslag och uppdrog åt  
Kungl.  Maj:t  a t t  vidta nödvändiga åtgärder.  Ar IS 12 t i l l sat tes  en kommitté 
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för  "U ppiostr ings-  och Undervisningsverket  i  Riket" ,  vi lken är  1825 föl jdes 
av en ny,  den s  k "smllekomrni  t tén".  I denna ingick bl  a  Esaias Tegnér 
(1782-1846) och Erik Gustaf  Geijer ,  vi lken vid denna t id fortfarande 
företrädde en konservativ uppfat tning i  folkskolefrågan.8)  

I undervisningskommitténs betänkande 1828 underströks s tatens rät t  at t  
av sina medborgare fordra t i l l räckliga kunskaper i  rel igion som vil lkor 
för  deras rät t  at t  bestämma över s ig själva,  a t t  ingå äktenskap,  lämna 
vit tnesmål och del ta  i  offentl iga uppdrag.  Utan at t  vi l ja  utfärda någon 
bestämd föreskrif t  om en undervisning utöver det ta  minimum ansåg 
kommittén ändock a t t  en utvidgad folkbildning borde kunna uppmuntras .  
Härvid betonades ämnen som skrivning,  räkning,  geografi ,  historia  och 
samhällsförfat tning.  Behovet  av et t  utvidgat  kunskapsmått  angavs sålunda:  

"1 e t t  land,  sådant  som Sverige,  der  Jordbrukaren,  Bergsmannen och 
Handtverkaren hafva en närmare andel  i  s ta tens offentel iga värf ,  der  
få  de t i l l  a l lmänna Folkundervisningen utöfver Religionen hörande 
ämnen en större vigt  genom sjelfva statsförfat tningen".9)  

Av skrivningen framgår at t  en undervisning ut över rel igion och den därt i l l  
hörande läsundervisningen närmast  var  en angelägenhet  för  de besuttna 
och etablerade medborgarna.  En sådan undervisning måste dock anses 
som frivi l l ig,  och den lagstadgade folkundervisningen borde därför  endast  
omfatta  det  minimum som barnen förutsat tes  kunna inför  konfirmations
läsningen.  Då den konfirmationsförberedande undervisning al l t jämt var  
en uppgift  för  hemmen, skulle  folkskolor inrät tas  endast  för  de barn som 
på annat  sät t  inte kunde bibringas det  lagstadgade kunskapsmåttet .  

3.3 Den al lmänna folkskolan som et t  komplement t i l l  fat t igvården 

Redan när undervisningskommittén avlämnade si t t  betänkande 1828,  
kunde den redovisa ex empel på fr ivi l l iga ini t iat iv t i l l  folkskolor.  10) Denn a 
fr ivi l l ighet  i frågasat tes  dock i  det  betänkande som avlämnades av 1839 
års  fat t igvårdskommitté som menade at t  det  härigenom skulle d röja länge 
innan al la  församlingar inrät tat  en al lmän folkskola.  Inte minst  torde 
det  gäl la  för  sådana församlingar som bäst  behövde en ordnad 
folkundervisning.  

Enligt  kommitténs uppfat tning var den ot i l l räckliga folkbildningen en av 
orsakerna t i l l  den stora nöden och fat t igdomen i r iket .  En annan orsak 
var dryckenskapen.  För at t  komma t i l l rä t ta  med den sociala misär ,  som 
var utmärkande för  de lägsta samhällsskikten,  måste därför  skolor  
inrät tas ,  dar  den nödvändiga folkbildningen kunde bibringas de barn som 
av någon anledning inte f ick del  av en ordnad hemundervisning.  

Med nödvändig folkbildning avsägs förståndsodling och rel igiös bi ldning,  
vi lka båda var at t  se som uppfostrans väsentl igaste och av varandra 
beroende hörnstenar .  
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Förståndsodling,  som innefat tade et t  visst  mått  av kunskapst i l lägnande,  
kunde därvid göras t i l l  en lagstadgad skyldighet  då den kunde stä l las  
under yt tre  kontrol l  och prövning.  Detta var  dock inte t i l l räckligt .  För 
at t  det  övergripande målet  -  en sann kristerl ig dygd -  skulle nås,  måste 
också det  moraliskt-rel igiösa tänkesät te t  hål las  levande.  För det ta ,  som 
förutsat tes  ske i  första hand genom föräldrarnas ni t  och omtanke och 
med stöd av prästerskapet  och drif t iga sockennämnder,  kunde dock inte 
några lagar och föreskrif ter  utfärdas.  

1 mots ats  t i l l  undervisningskommittén stannade fat t igvårdskommittén inte 
vid kravet  på en förbättrad moralisk-rel igiös bi ldning utan stäl lde också 
krav på en vidare medborgarbildning.  I  betänkandet  har  man ut tryckt  
det  på föl jande sät t :  

"Af hvarje samhällsmedlem måste Staten hafva rät t  fordra,  icke 
al lenast  at t  han är  oskadlig för  samhället ,  utan ock a t t  han eger 
det  kunskapsmått ,  som gör honom t i l l  en nytt ig medborgare och 
skicklig at t  rät t  kunna uppfylla  s ina samhällspl igter;  och sålunda kan 
och bör et t  visst  kunskapsmått  föreskrifvas,  såsom lägsta fordringen 
af  hvarje ur  barna-åldern ut trädande person". l l )  

Utifrån dessa båda skäl ,  som kan sammanfattas som samhällsordning och 
samhällsnytta ,  föreslog fat t igvårdskommittén at t  det  skulle  föreskrivas 
at t  al la  barn vid konfirmationsläsningen skulle  kunna:  

"läsa Latinsk och Svensk st i l  innanti l l ,  Lutheri  Lil la  Cateches,  med 
dess antagna förklaring,  utanti l l ,  och känna Bibliska Historien:  
gossebarnen skola dessutom då kunna skrifva och räkna,  samt känna 
första grunderna i  Geographien och Fäderneslandets  Historia".  12) 

Det  mer samhällsnytt iga kunskapsinnehållet  var ,  som framgår av ci tatet ,  
endast  avset t  för  de manliga bl ivande medborgarna.  Av dessa förväntades 
et t  mer aktivt  del tagande i  samhällsl ivet ,  medan kvinnornas uppgift  i  
första hand var a t t  sköta hushållet  och at t  fostra den uppväxande 
generat ionen.  1 denna s enare uppgif t  ingick o ckså,  som t idigare redovisats,  
a t t  lära barnen läsa och at t  undervisa dem i  kris tendomens grunder.  
Liksom uppfostr ingskommittén betonade fat t igvårdskommittén at t  den 
grundläggande undervisningen,  som skulle föregå konfirmationsläsningen,  
i  första hand var en uppgift  för  föräldrarna.  Men i  de fal l  dessa inte 
kunde el ler  förmådde ful lgöra sin uppgif t ,  skulle  kommunerna överta 
ansvaret  för  barnens uppfostran.  1 betänkandet  formulerades det  på 
föl jande sät t :  

"Communen bör besörga uppfostran för  fat t iga fader-  och moderlösa 
barn,  och för  sådana barn,  hvilkas föräldrar  äro oförmögna el ler  
oskickliga at t  sjelfva uppfostra dem".13) 
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Vilket  innehåll ,  s om skulle bjudas d e barn som hänvisades t i l l  folkskolan 
och vi lket  kunskapsmâtt  de skulle  få  möjl ighet  at t  uppnå,  överlämnade 
kommittén t i l !  kommunerna at t  besluta.  Dock,  menade den,  borde man 
fordra av skolan a t t  den även skulle  erbjuda det  mer samhällsnytt iga 
kunskapsinnehållet  ( j fr  not  4:12).  Dessutom borde det  i  skolan också 
förekomma kyrkosång och gymnastikövningar under lediga stunder.  

Liksom den t idigare undervisningskommittén förespråkade fat t ig
vårdskommittén den s  k växelundervisnings-  el ler  lancastermetoden.  Men 
medan den förra kommittén överlät  t i l l  församlingsborna at t  själva 
besluta om lärosät t ,  ansåg den senare at t  metoden mer al lmänt borde 
införas i  folkskolan då den gjorde det  möjl igt  a t t  snabbare och 
noggrannare inhämta de föreskrivna läroämnena.  För at t  uppmuntra t i l l  
e t t  mer al lmänt bruk av den fört jänstful la  metoden föreslog fat t igvårds
kommittén at t  s ta ten skulle bekosta därt i l l  nödvändiga tabeller  och 
läseböcker.14) 

1 motsats  t i l l  undervisningskommittén,  som överlämnade t i l l  varje s t i f t  
a t t  besluta om lärarnas kompetens,  underströk fat t igvårdskommittén 
dessutom vikten av at t  lärarna ägde den skicklighet  som undervisningen 
krävde.  En sådan skicklighet  förutsat te  en betydligt  h ögre utbi ldningsgrad 
än den dåvarande skolmästaren på landsbygden vanligen hade.  Men då 
en t i l l räcklig lärarutbi ldning knappast  kunde anordnas av kommunerna 
själva,  b orde denna utbi ldning d ärför  bl i  en statens angelägenhet ,  menade 
kommittén.  

Sammanfattningsvis  kan det  sägas at t  fat t igvårdskommittén i  s i t t  
ut låtande starkt  betonade den vuxna generationens ansvar för  social isa-
t ionen av det  uppväxande släktet .  Även om kommittén inte ut tryckte 
sig i  sådana termer,  framskymtade uppfat tningen om nödvändigheten av 
en mer aktiv påverkan och kontrol l  i  den socia la närmil jön.  Ett  s törre 
engagemang i  den uppväxande generat ionens moraliska f ostran förutsat tes  
både aktivt  förebygga en fortsat t  utbredning av den sociala misären och 
dämpa den sociala oron.  Fatt igvårdskommittén anknöt såt i l lvida t i l l  den 
l iberala förestäl lningen om folkbildning som et t  medel  at t  förebygga en 
social  revolution.  

Att  återstäl la  den sociala ordningen kan s ägas ha vari t  det  primära,  vilket  
s jälvklart  kom at t  lägga tyngdpunkten på den moraliskt-rel igiösa 
förståndsodlingen och bi ldningen.  Den kristna protestantiska et iken var 
därvid den självklara ideologi  som genom lagstadgad undervisning skulle  
förmedlas t i l l  nästa generat ion.  Av t radit ion hade denna uppgift  legat  
på hemmen. Fatt igvårdskommittén ansåg inte at t  denna ordning skulle  
brytas men underströk nödvändigheten av et t  ökat  s töd från prästernas 
och sockennämndernas sida l iksom en bät tre  kontrol l  av barnens 
kunskaper.  Den som vid sju års  ålder  och därefter ,  utan laga förfal l ,  
inte infann sig t i l l  de al lmänna hus-  och kyrkoförhören skulle  därför  
åläggas böter .  Om någon bjöd mo tstånd,  skulle  vederbörande tom kunna 
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sändas t i l l  en tvångsarbetsinrät tning.  Men endast  i  de fal l  föräldrarna 
inte ful lgjorde sin uppgift ,  skulle  samhället  överta ansvaret ,  inrät ta  
folkskolor och t i l lsät ta  lärare.15) 

Kravet  pä en skarpt  kontrol l  kan se s som både en ideologisk a ngelägenhet  
och en rent  praktisk nödvändighet  i  e n t id,  när  individer  började uppträda 
på en växande fr i  arbetsmarknad.  

Även om fat t igvårdskommittén i  s i t t  ut talande lade tyngdpunkten på den 
moraiiskt-rel igiösa folkbildningen,  visade den samtidigt  en viss  öp penhet  
för  en mer al lmännytt ig m edborgarbildning.  D etta kan s es som et t  ut tryck 
för  at t  de l iberala idéerna om kunskap som samhällsnyt ta  fåt t  e t t  ökat  
gehör.  Även om det  yt terst  t i l lkom kommunerna at t  själva besluta om 
vilket  innehåll  som skulle förmedlas i  folkskolan,  kom fat t igvårdskom
mittén at t  lämna öppet  för  en dubbel  funktion,  en fat t igskola med en 
konfirmationsförberedande minimikurs och en medborgarskola med et t  
visst ,  om än begränsat ,  mått  av al lmännytt iga kunskaper.  

Vid r iksdagen 1840-1841 avgjordes frågan om den svenska folkskolan.  
Str iden kom at t  s tå  mellan bönderna,  som för s in del  önskat  få  t i l l  s tånd 
en förbättrad medborgarutbi ldning,  och de som såg folkskolan som et t  
komplement t i l l  fat t igvården.  De ol ika ståndens åsikter  sammanjämkades 
slut l igen i  en skrivelse t i l l  Kungl Maj: t  d en 1  ̂  jul i  1841.  De nna skrivelse,  
som kan ses som en kompromiss mellan de två inriktningarna,  kom at t  
bi lda grunden för  den första folkskolestadgan.16) 

3.4 En folkskola med många förhinder 

Med 1842 år s  skolstadga ålades varje försa mling och socken a t t  säkerstäl la  
en organiserad skolundervisning,  medan domkapit len skulle  sörja för  
lärarutbi ldningen.  1 s tadgan har det  ut tryckts  på föl jande sät t :  

"1 hwarje s tads-församling och hwarje socken på landet  bör f innas 
minst  en,  helst  fas t ,  skola med wederbörl igen godkänd lärare".17) 

"Så wäl i  Hu fvudstaden.  som i hwarje St if ts-stad.  bör af  Dom-Capit let  
beredas t i l l fä l le  för  dem, som wil ja  egna sig åt  folk-lärare-kallet ,  
a t t  i  e t t  seminarium erhålla  underwisning och öfning i  de t i l l  det ta  
kal l  hörande ämnen".IS) 

Beslutet  innebar ingalunda någon snabb utbyggnad av ett  al lmänt 
folkskoleväsende.  Stadgan medgav en respit t id på fem år ,  och i  prakt iken 
kunde det  dröja betydligt  längre.  Detta gäl lde exempelvis  Nedertorneå 
församling,  där  den förste läraren anstäl ldes t io år  ef ter  s tadgans 
t i l lkomst (1852) och den första skolan t i l lkom efter  yt ter l igare två år .  19) 
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Medan en ordnad skolgång för  fat t iga barn redan t idigt  blev nödvändig 
i  s täderna» var behovet  av skolor  ännu inte l ika akut  på landsbygden.  
Intresset  var  dessutom ringa hos de föräldrar  vars  barn skolundervisningen 
i  första hand avsåg.  Fatt igdomen gjorde at t  föräldrarna så snart  som 
möjl igt  sökte få  ut  s ina barn i  förvärvsarbete.  Denna tvingande 
nödvändighet  möttes samtidigt  av arbetsköparnas intresse at t  få  t i l lgång 
t i l l  bi l l ig arbetskraft .  Att  t igga var  et t  annat  sät t  för  barnen at t  bidra 
t i l l  famil jens försörjning,  något  som dock blev förbjudet  med 1847 års  
fat t igvårdsförordning (jfr  not  4:5) .  De självägande bönderna,  som via s ina 
kommunala utskylder skulle  betala kostnaderna fö r  skolbygge och t i l lsät ta  
lärare ,  visade också föga intresse.  En skola för  al la  skulle  inte kunna 
t i l lgodose deras barns utbi ldningsbehov,  menade många av dessa.  Många 
ansåg dessutom en sådan vara helt  onödig.  

De långa avstånden på landsbygden utgjorde därt i l l  et t  praktiskt  hinder 
för  en organiserad skolundervisning.20) 

Stadgan kunde också kringgås.  De n innehöll  nämligen inga bestämmelser  
om hur undervisningen skulle  ordnas vad gäl lde klassindelning och 
skolt idens längd.  Och eftersom den endast  påbjöd undervisningsplikt  men 
ej  skolplikt ,  kunde undervisningen även fortsättningsvis  bedrivas i  hemmen 
bara den kontrol lerades.  Stadgan medgav vidare at t  den organiserade 
skolundervisningen f ick bedrivas i  f lyt tbara skolor  i  de fal l  medel  
saknades el ler  lokala förhållanden sat te  hinder för  at t  inrät ta  en fast  
skola.  

Detta al ternat iv kunde utnytt jas  även av r ikare församlingar som inte 
vi l le  anslå pengar t i l l  fasta skolhus.  I  en motion t i l l  r iksdagen 1844-1845 
påtalades det ta  förhållande och föreslogs en ändring av stadgan.  Förslaget  
innebar a t t  det  skulle  vara et t  obligatorium för f örsamlingarna at t  inrät ta  
fasta skolor .  Motionen f ick dock inget  gehör och förs laget  avslogs av 
samtl iga stånd.21) 

3.5 Nya organisatoriska lösningar 

När det  gäl lde bestämmelserna om fast  skola och behöriga lärare 
t i l lskapades efter  en t id nya lösningar.  I  en kung örelse från 1853 fast lades 
sålunda;  

"Der byar,  hemman, torp el ler  lägenheter  äro så aflägsna,  at t  di t  
hörande barn icke utan swårighet  kunna begagna den med sålunda 
godkänd lärare försedda skolan,  må mindre skolor ,  fasta el ler  
f lyt tbara,  inrät tas  och förses med lärare el ler  lärarinnor,  på sät t  som 
nedanföre bestämmes".22) 
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De mindre folkskolorna kan ses som en lösning på glesbygdsområdenas 
särskilda problem at t  uppfylla  s tadgans bestämmelse om en ordnad 
skolundervisning.  Men den kan också ses som et t  sät t  at t  komma förbi  
det  motstånd som beslutet  om en al lmän folkskola hade mött  ute på 
landsbygden.  Genom at t  denna skolform inte förutsat te  särski l t  utbi ldade 
lärare,  kunde kommunerna minska kostnaderna för  folkundervisningen,  
samtidigt  som d et  blev lät tare at t  få  lärare t i l l  de mer avlägsna platserna 
i  församlingen.  

År 1858 utfärdades yt ter l igare en kungörelse angående åtgärder för  
folkundervisningens befrämjande.  I denna kungörelse t i l ldelades den 
mindre skolan,  el ler  småskolan som den också benämndes i  skrivelsen,  
en folkskoleförberedande funktion.  

"öfweral l t  å  landet  oberoende utaf  afståndet  från folkskola ,  som är  
med examinerad lärare försedd,  och t i l l  det  antal  som församlingen 
för  lä t tad t i l lgång t i l l  underwisning för  derigenom warande barn 
f inner behöfl igt ,  inrät tas ,  i  ändamål at t  det  första förberedande 
kunskapsmåttet  för  nybörjare må i  dessa mindre skolor  kunna 
inhämtas,  och at t  således de skolor ,  för  hwilka e nligt  Folkskole-Stad-
gan examinerade lärare erfordras,  må företrädeswis hafwa t i l l  
föremål de mer försigkomna barnens underwisning".23) 

Därt i l l  öppnades vissa ekonomiska mö jl igheter  a t t  inrät ta  högre folkskolor 
för  de församlingar som vil le  befrämja en folkbildning utöver vad som 
18^2 års  s tadga påbjöd.  Här skulle  begåvade barn från arbetarklassen 
få möjl ighet  at t  inhämta användbara kunskaper utan att  dragas från sina 
vanliga levnadsförhållanden och samtidigt  fä  den nödvändiga övningen 
i  dugligt  och ihärdigt  kroppsarbete.  

Kungörelsen kan ses som et t  direkt  ut tryck för  de idéer  som framförts  
av t idens store skolreformator Torsten Rudenschöld (1798-1859) som också 
deltagit  i  beredningen av 1858 års  beslut .  Rudenschölds skolprogram var 
e t t  ut tryck för  hans kristna humanism och l iberala åskådning förenad 
med e t t  social  patos,  där  s tåndscirkulat ion var en bärande idé.  Medkänslan 
med det  fat t iga proletariate t  fanns ut talad hos honom, en medkänsla 
som också kom t i l l  ut tryck bland många av hans samtida.  

Han var  kri t isk mot den folkskola som vuxit  fram efter  18^2 års  beslut  
och ifrågasat te  både lärarutbi ldningen och framför al l t  undervis
ningsmetoden,  den s  k växelundervisnings-  el ler  lancastermetoden.  Han 
g i c k  s å  l å n g t  i  s i n  k r i t i k  a v  d e  s t o r a  l a n c a s t e r s k o l o r n a  a t t  h a n  t o m  
påstod dem vara en moralisk fara för  landet .  

Som al ternativ förordade han många små fasta roteskolor,  mellan vi lka 
församlingens lärare skulle  ambulera för  a t t  uppmuntra och kontrol lera 
läsningen.  Som hjälp i  undervisningen skulle  skolans mer försigkomna 
elever -  el i ten -  kunna utnytt jas.  Av det ta  kan antas at t  Rudenschöld 
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inte var  kri t isk mot monitor-  el ler  hjälplärarsystemet i  s ig utan snarast  
mot de stora skolorna med sina stora anhopningar av barn .  I  sådana 
storskolor,  som var vanligast  förekommande i  s täderna,  var  det  svårt  för  
en ensam lärare a t t  upprät thålla  ordningen.  För de duktiga eleverna vi l le  
Rudenschöld inrät ta  en särskild el i tskola med akademiskt  utbi ldade 
lärare.  En sådan högre undervisning såg han som en förutsät tning för  
folkfr ihetens seger då det  var  dessa begåvningar som skulle ta  över 
kommunstyret .24) 

Med kungörelsen 1858 t i l lskapades formell t  en differentierad folkunder
visning med en småskola,  en folkskola och en högre folkskola.  Enligt  
beslutet  skulle  småskolan handha nybörjarundervisningen och som sådan 
både föregå och förbereda för  den egentl iga folkskoleundervisningen.  
Småskolan kom därmed at t  få  det  formella ansvaret  för  bl  a  den 
grundläggande läsundervisningen,  vi lket  dock inte hindrade at t  denna 
undervisning även fortsättningsvis  kunde skötas av hemmen. Mänga 
menade också at t  hemmen al l t fort  skulle  vara den självklara inst i tut ionen 
för  den grundläggande undervisningen och småskolan därför  endast  något  
nödvändigt  ont  som skulle göras obehövlig genom folkskolans egen 
verksamhet.  Så ut talades exempelvis  f öl jande vid s j ät te  al lmänna svenska 
folkskolemötet  år  1868:  

"Småskolan s kall  göras obehöfl ig ge nom folkskolans egen verksamhet.  
Den verkar välgörande,  t i l l  dess båda bragt  det  derhän,  at t  famil jen 
emottager hvad som är  dess skyldighet".25) 

Småskolan hade dock kommit  för  at t  s tanna,  och med folkskolestadgan 
1882 f ick den si t t  off iciel la  genombrott .  

På sina hål l  blev småskolan et t  al ternat iv t i l l  folkskolan,  et t  al ternat iv 
som inte var  hel t  lagenligt  och som också kom at t  motarbetas av 
folkskoleinspektörerna.  Med folkskoleinspektionen,  som t i l lkom i  början 
av 1860-talet ,  inrät tades et t  nytt  kontrol lorgan med vars hjälp s taten 
lät tare och mer effekt ivt  kunde utöva påtryckningar på kommunerna.  S å 
gäl lde exempelvis  a t t  s tatsbidrag endast  skulle  utbetalas om folkskollär
arna var examinerade och skollokalerna t i l l fredsstäl lande anordnade.  
Bidragen var  dock blygsamma, och undervisningen kom ofta at t  bedrivas 
under yt terst  påvra förhållanden.  Medan de mer välbestäl lda i  befolk
ningen skickade s ina barn t i l l  privata sko lor  el ler  ordnade privatundervis
ning i  hemmen, blev den t idiga folkskolan i  första hand en inst i tut ion 
för  fat t igfolkets  barn.26) I de t ta  sammanhang är  det  dock vikt igt  at t  
påminna om de skilda förhållanden som rådde mellan land och stad,  
mellan ol ika landsändar och mellan ol ika församlingar inom samma st if t .  
Medan beslutet  om den al lmänna folkskolan kan ses som en påbjuden 
reform för landsbygden,  var  inrät tandet  av skolor  för  fat t iga barn t idigt  
en nödvändighet  i  s täderna.  Medan sockenskolor t idigt  fanns inrät tade 
i  de sydliga provinserna,  dröjde det  länge innan den organiserade 
skolundervisningen var utbyggd i  d e nordligaste länen.  Och som det  fram-
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gâr av de inspektörsberät telser ,  som upprät tades med inspektörs
inst i tut ionen,  förelåg också avsevärda ski l lnader mellan ol ika församlingar 
inom samma st if t  och även inom samma inspektörsomräde.27) 

3.6 Den t idiga folkskoleundervisningens innehåll  och form 

Det ä r  mot bakgrund av de förhållanden som ovan berörts  som den första 
folkskolestadgans föreskrif ter  måste förstås.  

f den stadga om folkskoleundervisningen i  r iket ,  som undertecknades av 
Kung Carl  Johan den 18 juni  1842,  angavs ingen läroplan i  form av 
målskrivningar,  t im- och kursplaner.  Under de första årt iondena var det  
en kommunal angelägenhet  och skolstyrelsens uppgift  a t t  upprät ta  
skolreglementen för  dis tr iktets  skolor  med bestämmelser  om bl  a  
lärot ider ,  läsordning,  undervisningsmetod och ordningsföreskrif ter .  För a t t  
reglementet  skulle  gäl la ,  måste det  dock först  prövas och godkännas av 
domkapit let .  Denna anordning gjorde det  möjl igt  a t t  kontrol lera at t  
skolorna arbetade i  enl ighet  med stadgans intentioner,  samtidigt  som 
den gav utrymme för  en viss  fr ihet  för  kommunerna at t  själva besluta 
om utformningen av den lagstadgade folkskoleundervisningen.  Skolstadgan 
angav såt i l lvida ramarna för  denna fr ihet .28) 

Den i  samhället  förhärskande moraliskt-rel igiösa ideologin blev den 
självklart  ledande principen för  folkskolans verksamhet,  vi lket  bl  a  
markerades av at t  prästerskapet  t i l ldelades den off iciel la  ledningen och 
kontrol len av skolans verksamhet.  Den underströks också genom det  
kri ter ium som sat tes  för  at t  bl i  antagen som lärare.  Stadgan ut tryckte 
det  sålunda:  

"Wid folk-skole-lärares antagande fästes i  första rummet afseende 
å  deras gudfruktan och sedliga \vandel".29) 

Med e t t  sådant  krav underströks betydelsen av läraren som förebild el ler  
social  modell .  Att  rel igionskunskap var folkskolans vikt igaste ämne 
ut talades också klart  i  s tadgans t ionde paragraf .  Med denna paragraf  
ålades prästerna at t  utöva uppsikt  över folkskolans rel igionsundervisning.  
Likaså föreskrevs a t t  församlingens lärare,  som enligt  s tadgan förutsat tes  
vara utbi ldade,  skulle  besöka distr iktets  övriga skolor  för  at t  handleda 
de mindre kunniga skolmästarna i deras rel igionsundervisning.  Den 
besökande läraren föreskrevs därvid genom undervisning,  förklaring och 
t i l lämpning "göra de heliga lärorna lefwande i barnasinnet".30) 

De läror  som avsågs var  de lutherska,  vi lka al l t jämt utgjorde normen 
för  såväl  samhällsl iv som enskil t  handlande.  

Vilka ämnen som d ärutöver s kulle  ingå i  läroku rsen angavs e ndast  indirekt  
genom de kunskapskrav som stäl ldes för  behörighet  at t  undervisa i  
folkskolan.  För det ta  krävdes at t  vederbörande antingen genomgått  semi-
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narium el ler  uppvisat  betyg från prov som anordnats  av seminarie
föreståndare under överinseende av någon av domkapit lets  ledamöter .  
Vid det ta  provti l lfäl le  skulle  den bl ivande läraren visa s ig:  

"äga ful l  färdighet  ut i  innanläsning,  rät t-  och wälskrifning,  samt 
ful lgi l t ig insigt  och ådagalagd färdighet  at t  underwisa i  föl jande 
ämnen: Catechesen,  Bibliska Hi storien,  Fysisk o ch Poli t isk Geographi  
i  säker öfwersigt ,  Fäderneslandets  Historia och hufwuddragen af  
al lmänna Historien,  Räknekonsten,  så wäl  theoret iskt  som praktiskt ,  
t i l l  och med sammansatt  Regula de tr i  ut i  hela och brutna tal ,  
al lmänna begreppen af  Geometri  och Linear-teckning,  samt 
Naturläran;  ä fwensom han bör äga kännedom af Wexelunderwisnings-
methoden och skickl ighet  at t  underwisa ut i  enkel  Gymnastik samt 
ut i  Kyrkosång,  åtminstone med begagnande af  senare t ider  dert i l l  
uppfunna hjelpmedel".31) 

Av uppräkni ngen framgår at t  även s tadgan t i l ldelade folkskolan en dubbel  
undervisningsuppgift .  Dels  skulle  den bedriva den tradit ionel la  rel igions
undervisningen,  i  vi lken läsundervisningen ingick som en del ,  dels  en viss  
al lmän medborgarundervisning.  Med hänsyn t i l l  lärarnas vanligen r inga 
utbi ldning och de vanligtvis  påvra förhållanden som rådde i  den 
pedagogiska praktiken,  kan vi  s luta oss t i l l  a t t  någon mer omfattande 
lärokurs knappast  var  möjl ig under denna folkskolans första period.  Lika 
säl lsynt  torde det  ha vari t  a t t  eleverna t i l lägnade sig mer än det  minimum 
av kunskaper och färdigheter  som avsågs föregå konfirmationsläsningen.  
För de barn som på grund av fat t igdom eller  bris tande fat tningsförmåga 
var förhindrade at t  t i l lägna sig skolans ful la  kunskapsmått  fanns en 
särskild kurs angiven i  s tadgan.  För dessa barn gäl lde det  at t  åtminstone 
t i l lägna sig nödvändiga kunskaper i :  

"a)  ren och f lytande innanläsning av Swenska språket ,  så Latinsk som 
Swensk st i l ;  b)  Religionskunskap och Biblisk Historia,  t i l l  den grad,  
som erfordras för  at t  kunna hos Presterskapet  börja den egentl iga 
Nattwardsläsningen;  c)  Kyrkosång,  med undantag för  dem, som derti l l  
sakna a l l t  anlag;  d)  skrifwa;  och e)  de fyra Räknesätten i  h ela tal" .32) 

Minimikursen kan ses som et t  ut tryck för  den motsät tning som rådde 
mellan de självägande bönderna och landsbygdsproletariatet .  De förra,  
som set t  folkskolan som en lösning på egna utbi ldningsbehov,  var  
samtidigt  de som genom skattepålagor skulle  betala kostnaderna för  
skolreformen.  Dessa var  också representerade i  r i ksdagen,  där  motståndet  
mot et t  ämnesinnehåll  utöver minimum för fat t igfolkets  barn kom t i l l  
öppet  ut tryck.  Vid r iksdagen 18^1 framförde exempelvis  en av bondestån
dets  representanter  -  Peter  Petersson i  Slät thult ,  Jönköpings län -
föl jande synpunkter:  
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"De fat t ige Torparebarnen blifwa visst  inga Stats-  el ler  Walmän,  dä 
de icke en gäng ha fwa utsigt  a t t  kunna få en hemmansdel .  Undervisas 
de wäl i  Religionen,  så torde det  vara t i l l fyl lest .  (—) Herrarne i  
Utskotten må gerna tala granna saker om upplysning och bi ldning,  
och om nödwändigheten at t  inse sina pl igter  och uppfylla  s in 
bestämmelse,  och om Historia och Geografie,  som medel  dert i l l .  Wi 
deremot böra tänka på hwad som är  möjl igt ,  a t t  skona den fat t ige.  
3ag tänker,  at t  mycket  hederl igt  folk lefwat  och dödt  i  Swerige,  som 
lefwat sin werld rä t t  wäl  igenom och uppfyll t  s ina pl igter  så bra,  
som många Herremän,  utan at t  hwarken wari t  skrifkunnige el ler  läst  
Historia och Geografie.  Och jag tänker det  kan wäl gå an äfwen 
-  så hädanefter".33) 

Vid utformningen av den al lmänna folkskoleundervisningen förordade 
stadgan,  l iksom t idigare både undervisnings-  och fat t igvårdskommittén,  
den s  k växelundervisnings-  el ler  lancastermetoden.  Denna metod,  som 
utvecklats  av de båda engelsmännen Bell  och Lancaster ,  presenterades 
i  Sverige redan år  1810 av pedagogen och skrif ts tä l laren Carl  Ulric  
Broccman (1783-1812) i  en av honom utgiven t idskrif t  med t i te ln "Magasin 
för  föräldrar  och lärare".  Från början av 1820-talet  f ick metoden en 
vidare spridning genom "Sällskapet  för  växelundervisningens be främjande".  
År 1830 startade säl lskapet  en första normalväxelundervisningsskola i  
Stockholm, och vid folkskolebeslutet  1842 var drygt  500 fasta el ler  
ambulerande skolor anmälda t i l l  säl lskapet .34) 

Metoden,  som utvecklats  för  massundervisning av fa t t iga och vanvårdade 
barn i  London under s lu tet  av 1700-talet ,  innebar at t  duktigare elever 
utnytt jades som hjälplärare el ler  monitorer  vid undervisningen av mindre 
elevgrupper.  Som t idigare berörts  var  antalet  barn per  lärare stort  också 
i  den t idiga svenska folkskolan.  Detta gäl lde framför al l t  i  s täderna.  
Därt i l l  kom at t  eleverna som undervisningsgrupp var yt ters t  heterogen 
såväl  ålders-  som kunskapsmässigt .  Vad kunde därför  annat  göras än at t  
utse några av de mer försigkomna eleverna som monitorer  med uppgift  
a t t  mekaniskt  t räna mindre grupper av elever i  läsning,  skrivning och 
räkning? 

Med sin excersismässiga form. där  förf lyt tningar och växlingar mellan 
ol ika läroämnen och arbetsmoment dir igerades av läraren med hjälp av 
armrörelser,  handklappning,  r ingklocka,  visselpipa el ler  käpp,  framstod 
metoden i  s ig som en modell  el ler  teknik för  discipl inering.  Följande 
utdrag ur en arbets-  och tempoordning för  den fasta folkskolan i Kalmar 
ger  e t t  talande exempel härpå.  Exemplet  är  hämtat  ur  en handledning 
för  skollärare och inspektörer  från är  1846 utgiven av kollegan O E L 
Dahm (1812-1883) som organiserade det  första seminariet  i  Kalmar:  
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"Barnen samlas kl .  1/2 9 i  skolsalen.  3/4 t i l l  9  hål les  snygghets
mönstr ing och uppräkning.  Barnen kommenderas in i  bänkarne.  
a)  Signal  med klockan -  barnen stäl la  s ig på tvenne leder.  
b)  Signal  med klockan -  barnen göra vensterom. 
c)  Tvenne slag med klockan -  barnen marschera under s träng takt  

i  bänkarne.  
Signal  med pipan -  marschen upphör.  
Signal  med klockan -  barnen göra front .  
Efter  bönen kommenderas barnen a t t  sät ta  sig i  bänkarne.  
Signal  med klockan.  

a)  Läraren utst räcker venstra armen i  horisontel l  s täl lning -  barnen 
taga med venstra armen i  bänken framför sig.  

b)  Högra armen utsträckes -  barnen sät ta  venstra foten in i  bänken.  
c)  Venstra armen utsträckes -  barnen taga högra foten in i  bänken.  
d)  Venstra armen nedfäl les  hast igt  -  barnen sät ta  sig.  

Nu hål les  Bibelförklaring el ler  Kateketisering.  
Barnen kommenderas ur  bänkarne.  
Signal  med klockan.  

a)  Venstra armen utsträckes -  barnen stiga upp och fat ta  tag i  bänken 
framför sig med venstra handen.  

b)  Högra armen utsträckes -  barnen s t iga ur  bänken med högra foten.  
c)  Venstra armen utsträckes -  barnen taga venstra foten ur  bänken.  
d)  Venstra armen nedfäl les  -  barnçn stå  raka.  

Barnen kommenderas in i  iäsecirklarne.  
Signal  med klockan -  barnen göra vensterom. 
Tvenne slag med klockan -  barnen marschera in i  c irklarne.  
Signal  med pipan -  marschen upphör.  
Signal  med klockan -  cirklarne bindas.  
De som skola vara monitörer  för  dagen,  gå i  de cirklar  de skola 
undervisa vt i" .35) 

Med cirklar  avsågs de halvcirkelformade markeringar vid vi lka eleverna 
samlades kring monitören.  C irklarna som löpte längs skolsalens lå ngvägar 
var  vanligen målade på golvet .  På väggen vid respektive cirkel  fanns 
upphängda de särskilda stavnings-  och läsetabel ler ,  vi lka var  växelunder
visningens karakteris t iska-  undervisningsmaterial .  Exemplet  ovan kan i  
skenet  a v dagens erfarenhet  förefal la  extrem-och i  d et  närmaste komisk.  
Sedd ut ifrån den pedagogiska prakt ik för  vi lken metoden var t i l lskapad,  
måste den ändock betraktas som ändamålsenlig.  Det  s tora elevantalet  
i  kombination med bristande t i l lgång på såväl  lärare som materiel la  
resurser  förutsat te  en undervisningsform som gjorde det  möjl igt  för  en 
ensam lärare at t ,  med hjälp av mer försigkomna elever och extrem 
discipl in,  bibringa de många eleverna den lagstadgade folkbildningen.  

Av exemplet  framgår metodens exercismässigt  mekaniska karaktär ,  där  
de ol ika undervisningsmomenten föl jde på varandra i  en given ordning,  
och där  arbetet  avgränsades i  bestämda t idsintervaller  med särski lda 
signaler .  Denna t ids-  och arbetsdiscipl inering hade sin paral le l l i tet  i  det  
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yttre samhället» där  den konkret iserades i  bl  a  de väll ingklockor som 
under 1700-1800-talen infördes i  s tordrif tens jordbruk.36) 

Paral lel l i teten mellan arbetsplatsens t ids-  och arbetsdiscipl inering och 
växelundervisningens extrema dri l l  tycks uppenbar.  Det  var  också mot 
denna form av mekanisk dressyr av arbetarfolkets  barn som Torsten 
Rudenschöld r iktade sin kri t ik,  när  han ifrågasat te  växelundervisnings
metoden.  Även r iksdagen 1856-1858 ifrågasat te  metoden men förbjöd den 
inte .  Beslutet  om en folkskoleförberedande småskola torde i  s ig ha 
inneburi t  at t  metoden blev mindre nödvändig.37) 

Med beslutet  om inrät tandet  av småskolor år  1858,  för  vi lket  s taten 
bevil jade särskilda medel ,  kunde nämligen antalet  elever per  lärare 
nedbringas i  de stora skolorna.  Genom at t  småskolan övertog den 
grundläggande undervisningen minskades samtidigt  heterogeniteten inom 
undervisningsgruppen.  Y tter l igare s teg i  den r iktningen blev möjl iga med 
1864 års  cirkulär ,  vi lket  off iciel l t  avfärdade växelundervisningsmetoden 
och föreskrev en indelning av eleverna i  avdelningar och klasser  ef ter  
deras ol ika framsteg.  

3.7 Läsundervisningen 

3.7.1 På väg mot en ny lästradit ion 

Det  har  hävdats  at t  barnen vid inskrivningen i  folkskolan skulle  kunna 
läsa el ler  åtminstone känna t i l l  bokstäverna.38) Detta torde vari t  gi l t igt  
i  de fal l  barnen skrevs in först  vid nio års  ålder ,  vi lket  1842 års  s tadga 
medgav.  I  praktiken kunde det  dock variera.  Som exempel kan tas  det  
reglemente som utfärdades av Bygdeå s kolstyrelse år  1846 f ör  folkskolan 
vid Robertsfors  bruk.  Där angavs föl jande:  

"När barnen fyl l t  8  år  instäl les  det  i  Skolan,  derest  Sjukdom el ler  
annat  laga förhinder,  som Direct ionen godkänner,  icke möter .  Det  
skall  då minst  känna bokstäfwerne i  Swensk och Latinsk st i l ,  samt 
hafwa gjort  någon början med stafning.  Yngre barn som fyl l t  6  år ,  
må äfven begagna Skolundervisningen,  om deras målsmän så önska 
och Direct ionen pröfvat  det  t jenl igt" .39) 

Et t  annat  exempel kan hämtas från Tuna församling,  där  den första 
folkskolan t i l lkom år  1847.  I  reglementet  för  denna skola föreskrevs 
föl jande:  

"Ingen må före fyl lda 6 år  intagas i  Skolan.  F örberedande kunskaper 
fordras inte för  intagning i  Skolan (—) Församlingarnes fat t iga barn 
skola ega företräde t i l l  intagning i  Skolan".40) 
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Av den första inspektörsrapporten 1861-1863 från det  inspektörsområde,  
i  vi lket  Tuna ingick,  framgår det  vidare hur den faststäl lda skolåldern 
kunde variera från 6 år  t i l l  9  år  mellan ol ika församlingar inom samma 
inspektörsområde.41 )  Exemplen från Tuna och Bygdeå församlingar,  s om 
båda t i l lhörde Härnösands s t if t ,  visar  också på ski l lnader vad gäl lde 
inträdeskrav,  I de fal l  skolan i  första hand avsåg de fat t iga barnen i  
församlingen och om skolgången påbörjades vid sex års  ålder ,  kunde 
r imligtvis  inte några förkunskapskrav stä l las .  I  de fal l  skolgången kunde 
uppskjutas t i l l  å t ta  el ler  nio års  ålder ,  torde det  däremot ha vari t  
naturl igt  at t  s täl la  krav på en viss  läskunnighet .  

Enligt  folkskolestadgan skulle  eleverna -  även de som fö ljde minimikursen 
-  tränas t i l l  ren och f lytande innanläsning av såväl  svensk st i l  -  fraktur  
som lat insk st i l ,  d en s  k antikvan (jfr  not  3:32).  Denna betoning av såväl  
fraktur  som antikva kan ses som et t  möte mellan två läskulturer ,  den 
t idigare kyrkliga lästradit ionen och en framväxande borgerl ig läskultur  
med förankring i  den medelklass som börjat  växa fram redan vid s lutet  
av 1700-ta let .  

Som grupp var medelklassen relat ivt  heterogen.  Här ingick den växande 
andel  av adeln som saknade stora egendomar och inte hel ler  innehade 
höga ämbeten.  Hit  hörde också det  lägre prästerskapet ,  det  handlande 
borgerskapet ,  de mer välbestäl lda hantverkarna och en växande grupp 
välbärgade bönder.  Til l  medelklassen räknades också en rad egendoms
ägare utanför s tånden som köpmän,  brukspatroner och fabrikörer  l iksom 
en rad yrkesutövare som officerare ,  lägre t jänstemän,  läkare,  lärare,  
advokater ,  inspektörer ,  bokhållare etc .  

Som klass var  den hel ler  inte entydig.  Här fanns å  ena sidan de som 
drog fördel  av det  gäl lande privi legiesystemet och t i l lsammans med 
aris tokrat in värnade om den rådande sociala ordningen.  Å andra sidan 
inrymde medelklassen opposit ionel la  grupperingar som kri t iskt  i frågasat te  
det  existerande ståndsamhällets  maktstruktur  och gäl lande ekonomiska 
och poli t iska restr ikt ioner.  Dessa kri t iska grupperingar,  som var 
framträdande under 1800-talets  första hälf t ,  anslöt  t i l l  l iberala idéer  
och förmedlade övergången t i l l  det  borgerl iga samhället .  Det  som 
förmedlades var  principerna för  ekonomisk t i l lväxt  och den personliga 
fr ihetens ideologi  men också normer för  famil jel iv och barnuppfostran.42) 

Konkret  genomfördes en rad reformer som integrerade nya grupper inom 
medelklassen i  s tåndsriksdagen och en rad l iberala framgångar som 
fr ihandelns seger,  näringsfr ihetens genombrott ,  e n vidgad rel igionsfr ihet ,  
en ny s traff lagst if tning och et t  ökat  kommunalt  s jälvstyre.43) Med dessa 
reformer,  som samtidigt  innebar en avveckling av de gamla ståndsprivi
legierna,  anpassades samhällets  rät tsregler  t i l l  den kapital is t iska 
ekonomins krav.  Representat ionsreformen 1866,  som innebar s tåndsriks
dagens upplösning och inrät tandet  av en tvåkammarriksdag,  markerade 
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den slut l iga övergången från et t  "feodalt"  t i l l  e t t  borgerl igt  klassamhälle 
och en utveckling mot en borgerl igt  dominerande kultur .44) 

Den borgerl iga ideologin med sina l iberala principer ,  normer och 
värderingar f ick sin spridning genom den från 1800-talets  första hälf t  
växande bok- och t idningsmarknaden.4 5)  Vid marknadsföringen av den 
nya l i t teraturen framstäl ldes den läsande famil jen som ideal .  Så vände 
sig t  ex Svenska Familjeboken,  som utannonserades julen 1849,  direkt  
t i l l  den läsande familjen.  Drygt  t io år  senare (1862) t i l lkom Svenska 
Familj-Journalen som under åren 1866-1881 uppskattningsvis  utkom i 6  
mil joner exemplar .  Under denna t jugoårsperiod gav omslagsbilden ut tryck 
för  en ut talad fosterländsk och framtidsoptimist isk grundsyn.  I  centrum 
av bilden återfanns den läsande famil jen avskärmad från yt tervärlden 
i  hemmets privatsfär .  Den i l lustrerade populärpressen antog vid s lutet  
av 1800-talet  formen av massmedium. Läskretsen v idgades,  och den ideala 
famil jemodellen nådde därvid ut  t i l l  även bönder,  lant-  och industr i  
arbetare .46) 

Samtidigt  med det  växande utbudet  av tryckta alster  föl jde också et t  
byte av tryckst i l .  Från at t  t idigare ha använt  frakturs t i l  övergick 
tryckerierna under 1800-talet  t i l l  ant ikvan.  den lat inska tryckst i len.  
Övergången var inte omedelbar och ol ika tryckst i lar  kunde förekomma 
i  samma utgåva.47) Den växande bok- och t idningsmarknaden var i  första 
hand en marknad för  den framväxande medelklassen.  Det  var  dessa som 
hade de ekonomiska möligheterna at t  införskaffa de nva texterna,  och 
det  var  dessa som i första hand torde ha haft  intresse a\  det  budskap 
som texterna förmedlade.  

När den första folkskolestadgan föreskrev au båda tryckst i larna skulle  
läras ut ,  öppnade den också för  den stora al lmänheten en möjl ighet  at t  
ta  del  av texter  som var t ryckta med der  nya trvckst i len.  Därmed 
t i l lskapades också förutsät tningar för  al la  at t  ra  del  av de förestäl lningar 
som de nya t idningarna och t idskrif terna förmedlade.  

3.7.2 Den läsmetodiska irågan aktual iseras 

Den t idigaste folkskollärarutbi ldningen var yt ters t  begränsad och inne
fat tade i  huvudsak e n viss  färdi ghet  at t  t i l lämpa växelundervisningsmeto
den.  Denna metod kan sägas ha vari t  överordnad och styrde såt i l lvida 
även uppläggningen av såväl  läs-  som skrivundervisningen.  Ett  exempel 
på vad de bl ivande lärarna kunde få lära om den grundläggande 
iäsinlärningen kan hämtas i  d en t idigare nämnda handledningen av O E L 
Dahm. Denna handledning låg t i l l  grund för  exempelvis  utbi ldningen vid 
seminariet  i  Linköping under 1840- och 1850-talen och torde också ha 
vari t  i  bruk vid seminariet  i  Kalmar,  där  Dahm själv var  verksam.48) 
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Anvisningarna har  redovisats  i  t re  huvudpunkter  -  innanläsning,  skrivkonst  
och modersmålet .  Innanläsning och skrivkonst  avsäg den grundläggande 
färdighetsträningen,  medan modersmålet  med ta l-  och skrivövningar 
närmast  var  at t  betrakta som överkurs.  Enligt  handledningen kunde den 
mer avancerade modersmålsundervisningen begränsas för  f l ickornas del ,  
om inte föräldrarna önskade annorlunda.  

Ortografin el ler  rät ts tavningen var dock,  menade Dahm, l ika angelägen 
för  f l ickorna som för pojkarna.  Att  rät ts tavning ansågs vikt ig även för  
f l ickorna,  kan förklaras av a t t  de som mödrar  förutsat tes  lära barnen 
den grundläggande läs-  och skrivundervisningen.  Som t idigare framgått  
avsåg inte hel ler  besluten om den al lmänna folkskolan och den 
folkskoleförberedande småskolan at t  ändra denna tradit ion.  

I enlighet  med stadgan skulle barnen lära sig läsa såväl  fraktur  som 
antikva.  Men e nligt  Dahm skulle de även lära sig läsa handskrivna texter  
och därt i l l  t ränas at t  läsa nyanserat  och at t  anpassa sin läsning t i l l  
textens innehåll .  

Såväl  vid den första läsinlärningen som vid de n s enare lästräningen skulle  
växelundervisningsmetoden t i l lämpas.  Skolmästaren uppmanades därvid at t  
gå omkring från cirkel  t i l l  c irkel  och se t i l l  a t t  ingen fuskade.  När den 
första renläsningen skulle  börja,  var  lärarens undervisning särskil t  
påkallad:  

" ty om ej  ovanor då strängt  bortskaffas,  så bl ir  det  dubbelt  svårare 
med hvarje vecka at t  bort taga dem. Barnet  bör då läras och läsa 
ef ter  ski l jetecken,  at t  bort lägga al l t  hackande och sjungande,  at t  
lägga tonen på det  ord,  som är  hufvudordet  i  satsen,  och at t  sänka 
rösten mot meningens slut" .49) 

Av ci t atet  framgår vikten av a t t  få  t i l l  s tånd en nyanserad innanläsning.  
Utan säker innanläsning kunde människan,  enl igt  Dahm, föga el ler  intet  
lära ur  bok,  och utan säkerhet  i  s tavn ing blev innanläsningen aldrig säker.  

Med stav ning avsågs den s  k bokstaveringsmetoden,  dvs d en läsinlärnings-
metod som av tradit ion t i l lämpats i nom den kyrkliga lästradi t ionen.  Med 
växelundervisningsmetoden blev de s  k s tavningstabellerna det  givna 
underlaget  för  den första läsundervisningen.  För at t  denna undervisning 
snabbare skulle  kunna klaras av,  borde barnen dessutom äga en egen 
ABC-bok redan under den första stavningskursen,  vi lken omfattade de 
sexton första tabellerna.  

Tabellerna fästes på väggen framför cirkeln,  där  monitören samlat  s in 
grupp.  Under läsningen skulle  monitören hela t iden hål la  barnen 
uppmärksamma. För det ta  uppmanades denne at t  ordna läsningen så at t  
den inte al l t id gick i  ordning utan på kommando med käppen.  För den 
s  k tabel läsning lämnade Dahm utförl iga regler ,  vi lket  exemplif ieras med 
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föl jande utdrag ur handledningen.  Detta utdrag ger  samtidigt  en 
beskrivning av den s  k bokstaveringsmetoden.  

"Allmänna reglor  vid tabelläsning.  
1.  All  s taf ning bör ske med lagom hög r öst ,  och jemn, men icke släpig 

takt .  Monitoren bör noggrant  peka pä den bokstaf  el ler  det  ord,  
som läses,  och barnen t i l lhål las  at t  noga föl ja  med på tab.  

2.  Hvarje s taf tabell  bör a)  s tafvas innanti l l ,  b)  läsas rent  innanti l l ,  
och c)  s tafvas utanti l l .  

3)  Innanstafning öfvas på 6 sät t :  
a)  Et t  barn stafvar:  'b ,  o ,  k = bok' .  
b)  Ett  barn stafvar:  'b ,  o,  k ' ;  hela cirkeln i  chor:  'bok' .  
c)  No 1 säger b,  No 2:  o,  No 3:  k,  No U: 'bok' .  
d)  Bokstafveras på samma sät t ,  men hopläggningen göres af  cirk

eln i  chor.  
e)  Bokstafveras l ika med c  och d,  men hopläggningen göres ej  

för  hvarje s tafvelse,  utan endast  vid hvarje ords s lut ,  i  chor 
el ler  af  ensamt barn .  

f)  Et t  barn stafvar  hela ordet ,  äfven om det  är  mångstafvigt ,  och 
lägger ihop dels  vid hvarje s tafvelse ,  dels  vid hela ordets  
slut" .50) 

Som framgår av exemplet  var  läsundervisningen starkt  formaliserad och 
reglerad i  en bestämd ordning.  Samma ordning sk ulle ,  enligt  Dahm, gälla  
vid läsn ingen i  ABC -boken.  Som t idigare påpekats  var  denna f ormalisering 
en nödvändighet  i  de stora skolorna,  där  undervisning blev möjl ig tack 
vare e t t  organiserat  monitörsystem. Detta framhöll  även Dahm som väl  
kände t i l l  såväl  l judmetoden som skriv-läsemetoden.  Enligt  Dahm var 
l judmetoden huvudsakligen t i l lämpbar vid privat undervisning och i  mycket  
små skolor,  där  lärarna kunde ägna hela sin t id å t  några få  barn.51) 

Et t  år  efter  beslutet  o m at t  inrät ta  småskolor väcktes inom bondeståndet  
frågan om t jänlig metod för  den grundläggande läs-  och skrivundervisning-
en i  hemmet och i  folkskolan.  Ledamoten N F Andersson,  som reste 
frågan,  motiverade en förändring av sät tet  at t  lära barn läsa på föl jande 
sät t :  

"Hvar och en eger vanligen e t t  bi t tert  minne från denna period af  
barndomen,  då förmågan at t  läsa i  bok skulle  inbemtas.  Visserl igen 
hafva de fordna backstugu-hjonen bl ifvi t  e f ter trädda af  mera kunniga 
skollärare ,  nemligen efter  den t id ,  då 1842 års  Folkskolestadga bl if vi t  
sat t  i  utöfning;  men sät tet  at t  undervisa de första elementerna af  
läs-  och skrifkunskap qvarstår  oförändrat .  -  Deremot har  denna så 
r inga ansedda,  men högst  vigt iga del  af  undervisningen ut i  andra 
länder utbi ldat  s ig t i l l  vetenskap och eger en egen r ikhalt ig 
l i t teratur".52) 
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Kännedom om den ut ländska l i t teraturen hade Andersson fåt t  genom 
rektor  P E Svedboms arbete:  "Om de ol ika sätten at t  lära barn läsa" 
från 1854 och et t  arbete kring samma tema som utgivi ts  av rektor  P A 
Lil jeström. 

Att  båda dessa kompetenta personer ägnat  s ig å t  barnens första läs-  och 
skrivinlärning,  såg Andersson som et t  bevis  på frågans betydelse även 
i  Sverige.  Dessvärre,  framhöll  Andersson,  t ycktes deras arbeten inte fåt t  
någon betydelse för  undervisningen i  folkskolan.  Nu förelåg yt ter l igare 
e t t  arbete -  "Genväg för  barn at t  samtidigt  lära,  läsa och skrifa" -
utgivet  av C E Södling t i l l  et t  pris  av 25 öre.  Andersson föreslog at t  
det ta  arbete skulle  inköpas a v s taten och varje folkskola i  r iket  t i l ldelas 
t io exemplar .  Att  t i l ldela folkskolorna det  aktuella  arbete t  skulle ,  en l igt  
Andersson,  medföra at t :  

"de nya,  praktiska principer ,  som deruti  äro framställda,  skulle  
derigenom snart  göra sig gäl lande ibland hela folket ,  och e t t  på 
sanningens eviga lagar g rundadt  undervisningssät t  förmå uttränga den 
månghundra-åriga slentr ianen".53) 

Med de nya praktiska principerna skulle  barnen dessutom inhämta de 
grundläggande färdigheterna i  läsning och skrivning på kortare t id än 
som nu var  fa l let .  

Förslaget  kan ses som et t  ut tryck för  det  intresse som vid mitten av 
1800-talet  började r iktas mot den grundläggande läs-  och skrivundervis-
ningen.  I  båda ci taten framskymtar också den växande t i l l t ron t i l l  en 
undervisning enligt  vetenskapliga principer  och lagar.  Med hänsyn t i l l  
den betydelse som t i l lskrivi ts  valet  av läsmetod och de str idigheter  kring 
metodfrågan,  som återkommande blossat  upp i  d en pedagogiska debatten,  
skal l  vi  i  det  föl jande ge utrymme för  en relat ivt  ingående presentat ion 
av de läsmetoder som introducerades i  Sverige under senare hälf ten av 
1800-talet .  Men innan vi  gör det  är  det  nödvändigt  at t  först  klargöra 
några begrepp som är  centrala i  det ta  sammanhang.  

Skr tv läse metoden innebär at t  den grundläggande läs-  och skrivundervis-
ningen stä l ls  i  nära samband med varandra.  Metoden,  som föreskrevs i  
folkskolestadgorna 1882 och 1897,  kombineras med någon av föl jande 
läsmetoder.  

Bokstaveringsmetoden utgår  från bokstävernas namn, vi lka sammanfogas 
t i l l  s tavelser  och ord.  Detta t i l lvägagångssät t  -  från delar  t i l l  helhet  
-  karakteriseras som en syntet isk metod.  Den l judmetod,  som utgår från 
de enskilda språkljuden och fogar dem samman t i l l  ord och stavelser ,  
är  också a t t  betrakta som syntet isk.  I  s täl let  för  det ta  syntet iska 
t i l lvägagångssät t  kan läsundervisningen ta  sin utgångspunkt i  en 
l judanalys ut ifrån språkets  helheter  -  ord och meningar.  Detta t i l lväga
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gångssät t  benämns analyt iskt .  Vanligen t i l lämpas en kombination av den 
syntet iska och analyt iska metoden.  

Ordbildmetoden tar  sin utgångspunkt i  hela ordet .  Metoden inriktas i  
första hand på ordet  som helhet  och på det  bakomliggande begreppet .  
I  det ta  sammanhang förekommer också begreppet  normalord.  

3.7.3 Från bokstaveringsmetod mot skrivläse-  och l judmetod 

Principen om skrivning som stöd för  läsinlärningen förespråkades redan 
vid början av 1600-talet  av t idens stora pedagogiska teoret iker  Wolfgang 
Ratke (1571-1635) och Amos Comenius (1592-1670),  vi lka båda hade 
kontakter  med svenska stormän och antas ha utövat  et t  visst  inflytande 
på den skolordning som fast lades år  1649.  Dessa båda hade i  s in tur  
s ina föregångare i  de båda tyskarna Peter  Jordan och Valtentin 
Ickelsamer.  Den förre förespråkade redan på 1530-talet  den s  k 
skrivläsemetoden.  Den senare förordade i  e t t  arbete från omkring 1530 
l judmetoden vid den grundläggande läsinlärningen,  en metod som utgick 
från språkets  fonetiska element.  

Enligt  Ickelsamer skulle  eleverna,  genom at t  noggrant  ut ta la de ol ika 
språkljuden i  e t t  ord,  t räna sig at t  lyssna ut  och lära känna de l jud o rdet  
var  uppbyggt av.  Utifrån helheten analyserades delarna.  Efter  dessa 
analyt iska övningar föl jde en syntes,  där  eleverna successivt  lärde sig 
at t  läsa samman delarna -  l juden -  t i l l  s tavelser  och ord.  Ickelsamer 
förenade såt i l lvida den analyt iska l judmetoden med den syntet iska.  Som 
i l lustrat ion t i l l  de ol ika språkljuden brukades dels  bi lder  av djur ,  som 
kunde frambringa l judet  i fråga,  dels  bi lder  av objekt  vars  benämning 
inleddes med det  aktuella  språkljudet .  

Bokstaveringsmetoden kan,  som inledningsvis  påpekats ,  betraktas som en 
syntet isk metod.  Men i  s t äl le t  för  språkl juden tränades eleverna a t t  ut ta la 
bokstävernas namn el ler  beteckning.  Wolfgang Ratkes läsmetodik innebar 
närmast  en vidareutveckling av bokstaveringsmetoden som han förenade 
med skrivläsemetoden.  Amos Comenius närmade sig d äremot l judmetoden,  
vi lken han i  s in tur  förenade med skrivläsemetoden.54) 

Inom den kyrkliga lästradit ionen togs bokstaveringsmetoden i  bruk utan 
a t t  den förenades med skrivläsemetoden.  Någon al lmän skrivkunnighet  
var  vid denna t id inte påkallad,  och en läsinlärning kunde uppenbarl igen 
komma t i l l  s tånd utan en sådan förening.  

En t idig svensk kri t iker  av den tradit ionella  bokstaveringsmetoden var 
Georg Suell  (1778-1828).  Denne publicerade redan år  1823 en skrif t  med 
t i teln:  "Bokstafverings-metoden i  s in falska,  söndrande och stympande 
beskaffenhet ,  jemte en i  språkets  natur  och Analogien lä t t  och enkel  
Läsmetod",  där  han framförde sin kri t ik och presenterade sin egen 
uppfat tning om den första läsundervisningen.  
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Enligt  Sue 11 skulle  den grundläggande undervisningen inledas med 
analyt iska förövningar ut ifrån t jugoen s  k "normalord".  Vokalerna 
ut talades isolerade,  medan konsonanterna sa t tes  i  samband med en vokal .  
Först  i  s lutet  av förövningarna ut talades konsonanterna som isolerade 
l jud.  

Under denna första undervisningsfas t i l lämpades skrivst i l .  Därefter  föl jde 
övningar med lästabeller ,  där  eleverna lärde känna trycksti len och 
tränades a t t  lägga samman l juden t i l l  s tavelser .  Suell  inbjöds år  1828 
a t t  presentera sin metod för  Växelundervisningssäl lskapet  som föreslog 
en bearbetning av hans förslag t i l l  läsmetod.  Bearbetningen utfördes av 
C O Fineman,  e n av säl lskapets  ledande metodiker och föreståndare för  
Stockholms stads al lmänna barnskola.  Efter  bearbetningen kvarstod 
tabel läsningen men ej  den analyt iska l judmetoden.  Fortfarande gäl lde 
således den gamla läsinlärningstradit ionen med dess bokstaverings-
metod.55) 

Först  vid mit ten av 1800-talet  kom frågan om läsmetod på al lvar  at t  
lyftas fram t i l l  diskussion i  Sverige.  Den som inledde diskussionen var 
den i  den t idigare motionen nämnde P E Svedbom, vi lken förespråkade 
en i judskriviäsemetod som prövats  i  undervisningen för  dövstumma på 
Manil laskolan i  Stockholm. 

Per Erik Svedbom (1811-1857) var  s jälv läroverkslärare och undervisade 
i  såväl  modersmålet  som i  tyska.  Han spelade en vikt ig rol l  för  
modersmålsundervisningens utveckling i  lärdomsskolan och var en av dem 
som sökte göra modersmålet  t i l l  e t t  full t  s jälvständigt  läroämne.  Genom 
egna studier  och resor i  Tyskland och Schweiz hade han lär t  känna de 
nya läsmetoderna.  Och genom at t  undervisa s i t t  eget  barn hade han fåt t  
en viss  erfarenhet  av den första läsundervisningen.  År 1854 publicerade 
han det  t idigare nämnda arbete:  "Om de ol ika sät ten a t t  lära barn läsa".  

Enligt  Svedbom sk ulle läsundervisningen föregås a\  talövningar.  Vid de ssa 
övningar skuller  en språklig helhet  -  ordet  el ler  satsen analyseras 
sina delar .  I  s in egen modersmålsundervisning lade Svedbom stor  vikt  
vid den muntl iga behandlingen av språket .  Uttalet  borde,  menade han,  
vara såväl  l ingvist iskt  som estet iskt  r ikt igt .  Den muntl iga undervisningen 
skulle  s tödja den skrif t l iga och eleverna läras at t  i  såväl  ta l  som skrif t  
bruka e t t  vårdat  r iksspråk.  Enligt  Svedbom måste därför  det  dialektala 
ut ta let  bekämpas i  lärdomsskolan.  Ett  sådant  ut tal  borde endast  få  ha 
sin plats  i  folkskolan,  vi lket  dock inte uteslöt  at t  eleverna även där  lärde 
sig et t  vårdat  språkbruk.  

Vid den första läsundervisningen började Svedbom med ordet  SOL och 
genererade härur nya stavelser  och ord.  Varje nytt  l jud presenterades 
med si t t  tecken på tavlan.  Svedbom förespråkade i  det ta  sammanhang 
en användning av kursivst i l .  Lösa bokstäver kunde också användas vid 
avlyssnings-  el ler  l judövningarna.  
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Sedan bokstavstecknen för  l juden presenterats  föl jde en syntes av de 
enskilda tecknen t i l l  ord och sa tser .  Liksom Ickelsamer f örenade Svedbom 
såt i l lvida den analyt iska l judmetoden med den syntet iska.  Därt i l l  införde 
han en t i l lämpning av skrivläsemetoden,  varvid skrivningen skulle  t jäna 
som stöd för  läsningen.  Förutom at t  Svedbom med sin l judskrivläsemetod 
vi l le  förbättra  den första läsundervisningen,  låg det  i  hans intresse a t t  
reformera ny bör jarunder visningen i  s in helhet .  Han betonade därvid de 
s  k åskådningsövningarna,  vi lka han också uppmärksammat under s ina 
resor i  Tyskland och Schweiz.56) 

Per Adam Sil jeström (1815-1892),  som också omnämndes i  den t idigare 
ci terade motionen,  valde med sin läsemetod et t  annat  t i l lvägagångssät t .  
Si l jeström, som var akademiker och aktiv skolpoli t iker ,  betonade vikten 
av at t  lära eleverna uppfat ta  orden s om helheter.  Från Svedbom övertog 
han de analyt iska förberedande språkövningarna,  vi lka han utformade som 
åskådningsundervisning.  Enligt  Si l jeström skulle undervisning utgå från 
det  med bokstäver upptecknade ordet .  Detta ord skulle  läraren först  s jälv 
tydligt  ut tala,  utfråga barnen om bakomliggande begrepp och själv 
berät tade en historia  kring.  De första orden var KO, OK, KOK. Med 
dessa ord inlärdes bokstäverna O och K, vi lka skrevs under ordet  med 
både versaler  och gemena bokstäver och med såväl  ant ikva som kursiv-
och frakturst i l .  Orden och och en lärdes som hela l judtecken el ler  
ordbilder.  Efter  de första åt ta  bokstäverna och de båda ordbilderna kunde 
de första satserna läsas:  "En å  och en ö.  En ko åt  hö".57) Endast  
meningsfulla  och för  barnen ful l t  begripl iga ord skulle  därvid användas.  

Si l jeströms metod var at t  betrakta som ordbildmetod,  där  ordet  skulle  
läsas som helhet .  Liksom vid l ju dmetoden skulle  d e enskilda l juden erö vras 
genom en analys.  Men i  motsats  t i l l  l judmetoden,  där  analysen föl jdes 
av en syntes t i l l  nya stavelser  och o rd,  lä t  han delarna förbli  e t t  bestämt 
ord.  Den metodiska tyngdpunkten vi lade såt i l lvida inte på en egentl ig 
l judrnetod.  Den vi lade inte hel ler  på de n e gentl iga skrivläsemetoden,  även 
om Sil jeström ansåg det  vara ändamålsenligt  at t  lära sig skriva och läsa 
samtidigt .  I  förordet  t i l l  andra upplagan av hans läslära från år  1861 
har  han ut tryckt  det  på föl jande sät t :  

" . . .  i  af  seende pä innanläsningsläran erinras,  a t t  om skrifövningar 
samtidigt  begagnas genast  i från början,  så at t  t  ex lärjungen får  
på sin tafla  skrifva ef ter  de bokstäfver läraren sjelf  skrifver  före 
på väggtafla ,  s å bidrager det ta  ganska mycket  både t i l l  befrämjande 
af  hast igare framsteg och större säkerhet ,  utom at t  det  roar  
barnet" .  58) 

Den lärogång,  som Sil jeström angav för  den första läsundervisningen,  
kunde l ika väl  t jäna som underlag el ler  mönster  både för  den lärare 
som t i l lämpade l judmetoden och den som brukade bokstaveringsmetoden.  
De senare kunde dra nytta  av sät tet  at t  lära eleverna de enskilda 
språkljuden men använda bokstavsnamnen vid sammanläggningen.  
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Även om Sil jeströms läsemetod inte f ick många förespråkare och t rots  
at t  hans metod mötte motstånd inte minst  bland seminarielärarna,  blev 
hans "Läsebok vid de första innanläsningsöfningarne i  skolan och hemmet" 
en av de mest  använda läslärorna under andra hälften av 1800-talet .  

Boken utkom är  1859 och hade fram t i l l  1899 tryckts  i  hela t ret ton 
upplagor.  59) 

Den nya skrivläse-  och l judmetoden förmedlades främst  genom lärarut
bildning och fortbildning i  sa mband med lärarmöten,  där  del tagarna även 
kunde få lyssna på provlektioner.60) Ett  exempel på en provlektion enligt  
denna metod redovisas i  föl jande lektionsplan över en lektion som hölls  
i  samband med det  sjunde al lmänna folkskol lärarmötet  år  1871:  

"Undervisningsprof i Småskola 
af Lärarinnan Elise Gustafsson från Landskrona i  s täl let  för  Läraren 
i  Småskolan vid Lunds Seminarium P.  Johnsson,  som anmält  s ig 
förhindrad.  Lektionen utfördes hufvudsakligen ef ter  föl jande plan:  
1.  Förberedande skriföfning med syf temål at t  öfva barnets  öga at t  

säkert  uppfat ta  l inier  samt enklare f igurer  och former,  samt dess 
hand at t  på taf  lan afteckna desamma (räta och böjda l inier,  bok-
stäfvernas grundformer) .  

2.  Förberedande läsöfning med ändamål at t  öfva barnets  öra at t  
säkert  uppfat ta  och urskil ja  de särskilda orden och språkljuden 
i  det  sammanhängande tale t ,  samt dess talorgan at t  tydligt  och 
rent  ut tala desamma. 

3.  Egentl ig skrif-  och läseöfning ef ter  föl jande skema: 
a)  Ett  kort  frågosamtal ,  s lutande med en sats  el ler  et t  och annat  

ord,  innehållande summan el ler  någon del  af  det ,  som man 
hade för  afs igt  at t  genom samtalet  inlära,  samt t i l l ika det  
språkljud,  som man vid t i l l fäl let  vi l le  lära barnet  beteckna.  

b)  Analys af  den nämnda satsen och orden.  
c)  Beskrifning af  l judtecknet  (bokstafven) i  f råga,  dvs angifvande 

af  de grundformer,  hvaraf  det  är  sammansatt .  
d)  Tecknets  skrifvande först  i  luf ten,  sedan på taf lan.  
e)  Läsning af  det  skrifna.  
f)  Läsning af  det  motsvarande stycket  i  abc boken.  
g)  Tyst  inöfning af  bokstafven i  f råga".61) 

Lekt ionsexemplet  kan inte tas  som al lmängil t igt  för  den grundläggande 
läsundervisningen vid denna t id .  Även i  det ta  sammanhang är  det  gi l t igt  
at t  tala  om en utdragen förändringsprocess.  En förändring av läsmetod 
gjorde sig t idigast  märkbar i  s täderna,  medan läsundervisningen i  
glesbygdsskolorna länge bedrevs enligt  gamla mönster .  Så uppgavs det  
exempelvis  redan vid det  femte al lmänna folkskollärarmötet  1865 at t  
al la  skolor  i  Stockholm infört  l judmetoden.62) Så sent  som i  rapporten 
1877-1881 har inspektören get t  föl jande bi ld av den grundläggande 
läsundervisningen inom inspektörsområdet:  
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"Endast  i  5  småskolor användes l jud- och skrif läsemetoden,  i  öfvriga 
bokstaferingsmetoden.  Dock få  barnen temligen al lmänt lära s ig både 
"bokstafvera" och afskil ja  "l juden".  Mer än hälf ten af  lärarinnorna 
har  inhemtat  förstnämnda metod,  men,  så länge man måste taga 
undervisningen i  hemmet t i l l  hjelp,  kan den ej  ful ls tändigt  införas 
på landsbygden.  Skrifningen börjar  vid barnens intagning i  skolan,  
men ändå förekommer endast  undantagsvis  egentl ig "skrif läsning",  
emedan nästan al la  barn hafva börjat  läsa,  innan de intagas .  
Läsfärdigheten öfvas,  innehållet  utfrågas,  läran om ljud,  J judtecken,  
s tafvelser  m. m. inläres muntl igt .  Någon annan rät tskrifning än 
afskrifning ur bok förekommer säl lan.  Ett  enda exempel på 
användandet  av de gamla vexelundervisningstabellerna har  jag set t .  

Hvad här  är  sagdt  om småskolorna,  gäl ler  äfven om de mindre 
skolorna,  men der  går  man naturl igtvis  äfven in på folkskolans kurser .  
De läseböcker,  som användas i  dessa båda slag af  skolor ,  äro 
Folkskolans,  Sandbergs,  Kastmans,  Rodhes,  Si l jeströms m. f l .  I  många 
skolor användas 2 slag af  läseböcker omvexlande.  1 3 skolor  saknades 
läseböcker".63) 

Citatet  ger  en bild av hur den nya l judskrivläsemetoden länge levde sida 
vid s ida med den gamla bokstaveringsmetoden som al l t jämt var den 
dominerande.  Denna metod var uppenbarl igen mer ändamålsenlig i  de 
fall  föräldrarna måste vara behjälpl iga,  medan l judmetoden förutsat te  
en viss  lärarutbi ldning.  Citatet  ger  också en bi ld av hur den nya 
l judskrivläsemetoden transformerades och anpassades t i l l  den gamla 
undervisningstradi t ionen.  E nligt  inspektören hade nästan al la  barn börjat  
läsa innan d e kom t i l l  skolan,  vi lket  tyder på at t  den kyrkliga l ästradi t io-
nen fortfarande var levande inom området .  I  rapporten sägs inget  om 
kvali teten i  barnens läsförmåga.  Att  de börja t  läsa torde dock ha inneburi t  
a t t  de kände och kunde benämna bokstäverna i  a l fabetet .  Att  genom 
egentl ig "skrivläsning" på nytt  lära barnen bokstäverna torde i  sådana 
fall  ha betraktats  som et t  överflödigt  moment.  Undervisningen kunde i  
s täl let  ta  sin början med fortsat t  lästräning,  där  eleverna även f ick lära 
känna l juden,  sammanbinda dem med bokstavstecknen och forma dessa 
i  skr if t .  

I  c i tatet  anges de läsläror  som var aktuel la  under s lutet  av 1800-talet .  
Här omnämns,  förutom Sil jeström, förfat tare som Kastman,  Rodhe och 
Sandberg.  

Kastmans läslära "Läsebok för  småskolan",  som var skriven av de båda 
bröderna och seminarielärarna Carl  och Knut Kastman,  utkom redan år  
1867.  

Til lsammans med kollegan Christopher .  Anjou utarbetade bröderna 
Kastman även ämnesmetodiska anvisningar som utkom i  et t  f ler tal  
upplagor under senare hälf ten av 1800-ta let .  1 den sjunde omarbetade 
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upplagan a v  metodhäftet  för  modersmälsämnet har  föl jande anvisningar 
angetts  för  den första läs-  och skrivundervisningen:  

"Vid barnens inträde i  skolan anstäl las  genast  föröfningar för  
skrifnlng och läsning.  De förstnämnda bestå ut i  öfningar för  öga och 
hand;  d e senare för  öra och talverktyg.  De förstnämnda upptaga den 
utan jemförelse s törsta t iden af  hvarje 'skrif lasnings '- t imme".64) 

Den f örsta läsundervisningen,  som skulle sät tas  i  nära samband med skön-
och rät tskrivning och t i l lsammans bi lda et t  undervisningsämne 
skrivläsning -  indelades i  fyra moment,  vi lka angavs sålunda:  

"I judning (då man låter  barnen vid läsning och skrifning frambringa 
hvarje l jud s ärskildt) ,  e lementerande el ler  syl labering (då man låter  
dem tyst  förestäl la  sig hvarje del  af  s tafvelsen -  utan at t  ut ta la 
hvarje l jud särsk ildt  -  samt sedan ut tala (hela stafvelsen på en gång),  
analyserande (då man låter  dem upplösa hvarje s tafvelse ,  som blifvi t  
läst ,  i  s ina beståndsdelar)  och bokstafvering (då man låter  dem 
uppfat ta  och benämna de synliga tecknen för  hvarje l jud) -  begagnas 
hvart  och e t t  för  s i t t  särskilda ändamål och på sin plats,  på det  
at t  säker kunskap om l juden oc h deras beteckning måtte erhållas".65) 

Den metod som här förespråkades utgick från de enskilda delarna -  l juden 
-  vilka lades samman t i l l  ord och meningar .  Detta förfaringssät t  -  från 
delar  t i l l  helhet  -  som förfat tarna hämtat  från tysken Goltzsch,  
presenterades under rubriken "Den syntet iskt-analyt iska skrif läsemeto-
den".  Vid tal-  och hörövningarna skulle  eleverna förs t  ut tala vokalerna 
som enstaka l jud.  Konsonanterna presenterades sedan i  s tavelser  
t i l lsammans med en vokal ,  först  som efterl jud och senare som förl jud.  
Först  därefter  behandlades konsonanterna som isolerade l jud.  Ljuden 
utmärktes med namn, vi lka skulle  hjälpa barnet  at t  få  en klar  
förestäl lning om varje l jud och säkert  ski l ja  dem från varandra.  I  l ikhet  
med f lera tyska läsmetodiker användes därvid beteckningar som 
"läpptrycket" (b) ,  " läppbrummen" (m),  "blåsl judet" (f)  och "nysl judet" ( t j ,  
kj ,  k) .  Efter  förövningarna,  där  l juden behandlades akustiskt ,  presenterades 
deras visuella  symboler  först  med skrivst i l  och därefter  i  t ryck på en 
pappskiva med lat insk tryckst i l .  

Även om Carl  Kastman (1832-1912) och hans kollegor själva f örespråkade 
den syntet iskt-analyt iska skrivläsemetoden t i l lhandahöll  deras metodik
häfte också anvisningar för  den tradit ionel la  bokstaveringsmetoden.  Även 
vid denna metod skulle den första läs-  och skrivundervisningen gå hand 
i  hand.  

I  metodikhäftet  från år  1883 återfanns även en kort  presentat ion av den 
analyt iskt-syntet iska skrivläsemetoden.  I  anslutning t i l l  denna presen
tat ion hänvisade förfat tarna t i l l  en av folkskoleinspektören Ivar  L yttkens 
(18^-1936) utarbetad metodik för  den första undervisningen i  innanläs
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ning efter  l judmetoden.  Grunddragen i  denna metod hade presenterats  
av O Kyhlberg som var verksam som föreståndare vid et t  inst i tut  för  
dövstumma och som hade t i l lämpat  metoden -  l judbindningsmetoden 
vid några småskolor i  Norrköping.  

Vid d et  al lmänna folkskol lärarmötet  1878 redovisade Lyttkens fördelarna 
med den av Kyhlberg framtagna metoden.  Enligt  Lyttkens var  metoden 
at t  betrakta som god dä;  

"den jemt och utan något  språng kunde öfvergå t i l l  den r ikt iga 
läsningen,  at t  barnen kunde t i l lhål las  a t t  vid lä sningen al l t  jemt läsa 
l juden i  f ramåtgående r iktning,  utan återtagningar e l ler  omsägningar;  
samt dessutom at t  metoden skulle erbjuda sådana medel ,  a t t  läraren 
kunde förmå barnet  a t t  rät ta  e t t  begånget  fel ,  utan at t  läraren 
behöfde sjelf  föresäga (i  hvilket  fal l  ju rä t te lsen skedde genom örat  
i  s täl let  för  genom ögat) ,  och at t ,  sedan lät tare saker vore 
genomgångna,  barnen kunde öfvergå t i l l  de svårare,  äfven utanföre 
sägningar".66) 

Den l judbindning,  som Lyttkens förordade,  förenades också med skriv-
läsemetoden.  Inlärningen av l judtecknet  och skrivningen av detsamma 
skulle sät tas  i  samband med varandra och det  skrivna tecknet  därvid 
föregå det  t ryckta.  Även Lyttkens,  som var mer fonetiskt  orienterad än 
Kyhlberg,  utarbetade e t t  metodikhäfte -  "Läs-lära" -  som utkom år  1883.  

Samma år  utgavs den tret tonde upplagan av B C Rodhes "Lärobok och 
Läsebok för  barn i  hemmet och småskolan".  Den första upplagan utkom 
reO.ru i  667 och var  då en av de första läsläror  som byggde på 
! |ud>krivhi>emetoden.  Rod he (1834-1897) indelade sin lärogång i t re  

a  bokstavsl juden,  bokstavsnamnen och bokstävernas indelning.  
Därefter  l ' ,«r tsat te  han med förövningar t i l l  läsning och skrivning.  Han 

f«-än enkla meningsbärande ord som al ,  ok,  hus,  såg.  ved,  vi lka 
l ' . - i i  '  analyserades i  s ina beståndsdelar  och därefter  på nyt t  fogades 
sr .rnrnan t i l l  hela ord» 

-n enkel-  som - dubbelteckning av konsonanter  gjorde han på 
ere t i  r j ,  g t  s tadium skil lnaden mellan kort  och lång vokal  (självl jud) 
åskådlig för  barnen.  Rodhes l judskrivläsemetod,  som delvis  utarbetats  
ef ter  Svedboms r ikt l injer ,  kan betraktas som en analyt isk-syntetisk metod 
el ler  som en normalordsmetod.  I  senare arbeten avvek han något  från 
principen med normalord och d en utpräglade analyt iska inriktningen.  Han 
presenterade därvid l juden som begynnelse-  el ler  s lut l jud men al l t id 
t i lhammans med e t t  normalord.67) 

Fredrik Sandberg anslöt  s ig t i l l  en såväl  analyt isk som syntet isk 
l judskrivläsemetod.  Under 1860-talet  utarbetade han et t  antal  skrif ter  
i  ämn esrnetodik för  småskolans lärare.  År 1868 utkom en sådan metodlära 
för  skriv-  och läseövningar enligt  l jud- och skrivläsemetoden.  Han utgav 
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också en läslära med t i te ln "Små-Skolans ABC-Bok,  lämpad efter  Ljud-
och Skrif läsemetoden".  Sandberg har  sammanfattat  s in läsmetod på 
föl jande sät t :  

"Har barnet  kommit  derhän,  a t t  det  kan med ögat  uppfat ta  och med 
handen âtergifva de enklare formelementerna samt kan med ögat  
urskil ja  och med talorganet  frambringa de större el ler  mindre delar ,  
hvaraf  det  sammanhängande ta let  består ,  då är  det  förberedande 
arbetet  undangjordt ,  hvilket  bör föregå de egentl iga skrif läseöfning-
arne,  den egentl iga skrif läse-undervisningen.  Hit t i l ls  har  man 
företrädesvis  gåt t  analyt iskt  t i l lväga;  nu däremot bl ir  förfarandet  
företrädesvis  syntet iskt .  Har man i  det  föregående haft  t i l l  hufvudmål 
at t  föra barnet  t i l l  en klar  insigt  om språkets  enklaste delar ,  l juden,  
så vi l l  man deremot nu göra det  för trol igt  med tecknen för  dessa 
smådelar  samt lära det  at t  t i l l  sammanhängande ordbilder  förena 
dessa tecken,  så at t  de bl ifva ut tryck för  begreppsmessiga l judför
bindningar .  Man vil l  med et t  ord lära barnet  a t t  skrifva de ta lade 
el ler  tänkta orden samt at t  läsa det  sålunda skrifna".68) 

Utifrån denna genomgång framgår det  s tora intresse som riktades mot 
den första läsundervisningen under 1800-talets  andra hälf t .  Det ta  intresse 
f ick sin näring genom kontakter  med främst  tyska läsmetodiker och 
understöddes av det  växande intresset  för  vetenskaplig vägledning.  Med 
en ökad betoning på vetenskap utvecklades den första läsundervisningen 
t idigt  t i l l  et t  eget  intresseområde med en egen metodli t teratur.  Som 
framgått  kom en rad högt  utbi ldade och ledande svenska skolmän at t  
etablera sig som läsmetodiker och förfat tare av såväl  handledningar som 
läseböcker för  den första läsundervisningen.  Den första läsundervisningen 
kan såt i l lvida sägas ha t i l lskapat  en marknad med et t  växande utbud 
av texter .  

De läsmetoder,  som lanserades i  de nya läslärorna,  uppträdde som 
konkurrenter  t i l l  den tradit ionella  bokstaveringsmetoden.  1 d en svenska 
metoddebatten f ick framför al l t  l judmetoden i  förening med skrivläse-
metoden gehör,  medan Sil jeströms helordsmetod däremot mötte e t t  visst  
motstånd.  Kri t iken gällde-  främ st  samtalsövningarna som syftade t i l l  a t t  
söka begreppen bakom orden.  Att  l judmetoden gick segrande fram kan 
sät tas  i  samband med l ingvist ikens framväxt som vetenskap under 
1800-talets  senare hälf t .  Forskningen inriktades al l tmer på det  talade 
språket ,  varvid språkljuden kom at t  sät tas  i  fokus för  forskningsarbetet .  
Vilken stavning som skulle gäl la  blev därvid en tvistefråga,  t i l l  vi lken 
vi  återkommer längre fram. 

Men för  at t  den nya l jud- och skrivläsemetoden skulle  få  genomslag i  
den pedagogiska praktiken krävdes också at t  läraren själv kunde handha 
nybörjarundervisning.  I  den t idiga folkskolan med dess växelundervisning 
var  den grundläggande läsundervisningen vanligen en uppgift  för  
monitorerna.  Med beslutet  om en småskola med uppgift  a t t  handha den 
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grundläggande och förberedande undervisningen t i l lskapades bät tre  
förutsät tningar för  lärarens direkta undervisning av nybörjarna.  Med 
övergången t i l l  klassundervisning,  som närmare skall  belysas i  nästa 
kapitel ,  ökade yt ter l igare förutsättningarna för  en lärarledd undervisning.  
En lärare för  varje klass var  vanligast  förekommande i  s täderna,  och det  
var  också här  som l judmetoden f ick sina t idigaste nedslag.  

Framväxten av en särskild utbi ldning för  småskolans lärare l iksom det  
al l t  l ivl igare intresset  för  fortbildning och erfarenhetsutbyte inom 
lärarkåren bidrog båda t i l l  a t t  sprida de nya lärorna.  De nya vetenskapligt  
grundade läsmetoderna ökade i  s in tur  lärarnas professionali tet ,  samtidigt  
som förutsät tningarna för  hemmen, a t t  aktivt  medverka i  den grundlägg
ande läsundervisningen,  minskade.  Vetenskapliggörandet  av den grund
läggande läsundervisningen kan såt i l lvida sägas ha get t  legi t imitet  å t  
en inst i tut ionalisering av densamma. I  de fal l  skolan var  beroende av 
hemmens medverkan fort levde,  som framgått ,  den tradit ionella  bokstave-
ringsmetoden.  

Medan skrivläsemetoden f ick laga kraft  med skolstadgan 1882,  överlät  
man t i l l  lärarna a t t  själva ta  stäl lning t i l l  de ol ika al ternat iva 
läsmetoderna.  I  praktiken torde den av skolrådet  inköpta läseboken ha 
vari t  avgörande.  Dess läsmetod blev också lärarens.  

3.7.4 Lästexterna 

Som framgått  av exemplen hämtade från Dahmns handledning ansågs en 
säker innanläsning vara en förutsät tning för  at t  läsa ur  bok.  När det  
gäl lde den t idiga folkskolan,  kan vi  utgå från a t t  med "bok" i  första 
hand avsågs katekesen,  psalmboken och bibeln.  Den s  k minimikursen 
förutsat te  ej  hel ler  något  ut talat  behov av andra texter  än dessa.  Därt i l l  
kom at t  kommunerna vanligen vi l le  begränsa kostnaderna för  undervis
ningen och at t  föräldrarna i  al lmänhet  var  för  fat t iga at t  själva bekosta 
barnens skolböcker.  Det  är  därför  r imligt  at t  anta at t  antalet  böcker,  
som fanns t i l lgängliga ute i  skolorna,  var  yt ters t  begränsat .  Til lgången 
t i l l  läs texter  utöver de rel igiösa torde dock ha varierat  mellan ol ika 
församlingar beroende på deras vi l ja  at t  t i l lskjuta medel  för  inköp av 
böcker och undervisningsmaterial .69) 

Behovet  av lästexter  och läroböcker uppmärksammades redan vid 
r iksdagen 1847-1848.  Vid denna r iksdag framlades inom prästerståndet  
en motion av professor N Lindgre n,  där  han yrkade at t  10 000 R:dr Banco 
skulle  anslås av s taten för  framtagning och t i l lhandahållande av god 
läsning för  folket .  Nödvändigheten härav framlade Lindgren sålunda:  
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"Til l  f öl je  av böckers al lmännare spridning och d en starkt  t i l l tagande 
skrifkunnigheten börjar  sä väl  sagan som den undervisande b erät telsen 
at t  tystna och örats  fordna företräde såsom kunskapsorgan göres i  
våra dagar med framgång str idigt  af  ögat .  Då derföre läsning med 
hvarje år  bl ifver  et t  äfven för  den stora al lmänheten al l t  kännbarare 
behof och et t  al l t  oumbärl igare förädlingsmedel ,  bjuda både pl igt  
och klokhet ,  at t  folkläsningen icke vanvårdas och lemnas å t  s it t  öde,  
utan at t  t i l lgång på t jenl iga,  mot skolans läroböcker svarande 
läseböcker ombesörjes å t  landets  spridda,  i  al lmänhet  obemedlade 
innebyggare".70) 

De goda läseböckerna skulle  föl ja  upp det  innehåll  som förmedlades i  
skolan ,  och de skulle  också kunna motverka en utbredning av den 
"skräpli t teratur" som på landsbygden spreds av kringvandrande "vis
gubbar",  vars  poet iska förmåga Lindgren ifrågasatte .  Vilka konkreta 
småskrif ter ,  som åsyftades,  framgår inte av motionen.  I  visgubbarnas 
utbud ingick trol igen s  k ski l l ingtryck,  men där  kunde också ha funnits  
poli t iska pamflet ter .  Vilka s krif ter  som än avsågs,  antogs de uppenbart  
vara t i l l  skada för  det  fat t iga folket .  Att  anslå medel  för  goda l äsetexter  
skulle  f örhindra en utbredd förvil lelse och göra folket  "delakt ig af  l jusets  
välgärningar",  menade Lindgren.  Som exempel på goda böcker framhöll  
Lindgren föl jande:  

"Genom Presterskapets  omtanke hafva på f lera orter  goda andliga 
böcker,  som Luthers och Nohrborgs Pos t i i lor  bl ifvi t  spridda och börjat  
ut tränga de of ta mer förvil lande än uppbyggande småskrif terna"71) 

Att  l juset  framför al l t  fanns i  de rel igiösa texterna var s jälvklart  givet ,  
men det  kunde också spridas genom texter  med et t  al lmännytt igt  
kunskapsinnehåll .  

Frågan om t jänlig läsning för  folket  aktual iserades vid den påföljande 
r iksdagen 1850-1851 inom både prästerståndet  och adeln.  I  båda stånden 
framhölls  därvid t idskrif ten "Läsning för  folket"  som synnerligen lämplig.  
I  det  ef terföl jande utskottsut låtandet  t i l ls tyrktes e t t  anslag på 12 000 
R:dr Banco för  inköp av -de femton utkomna årgångarna av t idskrif ten,  
vi lka kostnadsfr i t t  skulle  sändas t i l l  samtl iga folkskolor i  r iket .  
Tidskrif tens kvali tat iva fört jänster  framstäl ldes av utskot tet  i  föl jande 
ordalag:  

"Enär den af  säl lskapet  för  nytt iga kunskapers spridande utgifne 
Tidskrif ten 'Läsning för  folket ' ,  hvaraf  15 årgångar redan från t rycket  
utkommit ,  genom et t  klart  och okonstladt  framstäl lningssät t  samt 
r ikedomen och omvexlingen af  de afhandlade ämnena,  är  synnerl igen 
t jenl ig a t t  utveckla begreppen,  förädla tänkesät tet  samt befrämja 
sedlighet  och laglydnad".72) 
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"Läsning för  folket" ,  som t i l lkom år  1834,  utgavs av "Sällskapet  för  
nyt t iga kunskapers spridande",  et t  säl lskap som dominerades av personer 
som omfattade en l iberal  åskådning och hade en nära anknytning t i l l  
den framväxande medelklassen.  Til l  det ta  säl lskap kom även Erik Gustaf  
Geijer  a t t  ansluta sig.  Tidskrif ten r iktade sig i  första hand t i l l  a l lmogen,  
vi lken säl lskapet  vi l le  uppmuntra t i l l  läsning av texter  som bedömdes 
vara uppbyggl iga och med vars hjälp den också kunde skaffa sig et t  visst  
måt t  av kunskaper.  Kärlek t i l l  Gud och fosterlandet ,  f l i t ,  ordning och 
sedlighet  var  återkommande budskap i  de uppbyggliga texterna.  Därt i l l  
kom vissa kunskaper som syftade t i l l  en utveckling av jordbruket  mot 
en mer rat ionell  och effektiv drif t .  Genom hela t idskrif ten framtonade 
bilden av bonden som en f rom, rät tskaffens,  idogt  arbetande och förnöjsam 
samhällsmedborgare.73) 

När s taten,  som även på annat  sät t  s töt t  utgivningen,  gratis  lät  distr ibuera 
t idskrif ten t i l l  r ikets  folkskolor,  ökade förutsättningarna för  at t  det ta  
bondeideal  skull  nå ut  t i l l  folket .  Tidskrif ten nådde visserl igen ut  i  
bygderna,  men at t  den al lmänt kom t i l l  bruk i  folkskolan förefal ler  dock 
mindre trol igt .  Så anges exempelvis  föl jande i  inspektörsrapporten 
1864-1866: 

"Sådana (bibl iotek) af  någon större betydenhet  f inns ännu i  ganska 
få församlingar,  ehuru en början derti l l  kan sägas vara gjord i  a l la  
genom den af  s ta ten utdelade förträff l iga t idskrif ten 'Läsning för  
folket ' ,  hvilken dock på många ställen l igger undangömd och 
obegagnad".74) 

Bristen på läro-  och läseböcker för  innanläsning blev et t  återkommande 
problem i  inspektörsrapporterna under hela 1860-talet .  Att  problemet var  
s törre el ler  mindre beroende på församling framgår redan av rapporten 
från perioden 1861-1863: 

"Undervisningsmaterialen befanns vid en stor  del  skolor ,  åtminstone 
i  vissa hänseenden,  vara ot i l l räcklig,  äfven der  den i  a ndra va r  g anska 
r ikl ig och väl  bibehållen.  Hvad som i  al lmänhet  mest  saknas,  är  
undervisningsmaterial  • i  naturkunnighet  och en passande läsebok i  
t i l l räckl igt  anta l  exemplar ,  för  et t  ändamålsenligt  bedrifvande af  
öfningar i  innanläsning".75) 

Problemet var  som synes tvåfal t .  Dels  saknades lämpliga läsetexter  för  
innanläsning,  dels  var  de t i l lgängliga läseböckerna för  få  t i l l  antalet .  
I  rapporten från 1864-1866 f inns en redogörelse av hur innanläsningen 
kunde arrangeras t ro ts  et t  begränsat  antal  läseböcker:  
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"Barnen ordnas i  bänkar och förses med samma slags l äseböcker.  Et t  
mindre försigkommet barn s ät tes  vid s idan af  et t  mera försigkommet,  
som hjelper  det  förre at t  föl ja  med vid läsningen.  Dessa tvä begagna 
samma bok.  Härvid läser  nu hvart  barn för  s ig högt ,  under det  de 
andra tysta föl ja  med i  s ina böcker.  Läsningen sker efter  upprop 
af  läraren,  med tä ta  ombyten för  uppmärksamhetens vidmakthållan-
de".76) 

Bristen på läseböcker gjorde på så sät t  innanläsningen l iktydig med 
högläsning.  Men at t  läsa högt  ur  bok var  samtidigt  et t  bruk från den 
kyrkliga lästradit ionen,  som föreskrev at t  husbonden skulle  samla s it t  
husfolk för  högläsning ur  post i l lan.  Att  samla famil jen t i l l  högläsning 
kring aftonlampans s ken var  också en tradit ion som fördes vidare av den 
borgerl iga famil jen.  Av O E L Dahms handledning framgår också hur 
vikt igt  det  var  at t  eleverna tränades at t  göra innanläsningen njutbar  
genom en nyanserad läsning ( jfr  not  3:49).  

Medan förslaget  om t idskrif ten "Läsning för  Folket"  t i l ls tyrktes vid 
r iksdagen 1850-1851,  avstyrktes vid samma riksdag yrkandet  om medel  
för  framtagande och utgivning av goda läroböcker.  En kommitté var  redan 
t i l lsat t  för  a t t  granska de tävlingsskrif ter  s om inkommit  t i l l  ecklesiast ik
departementet  med anledning av Kungl Maj: ts  b eslut  den 16 mars 1849 
at t  belöna förfat tandet  av lämpliga böcker i  histor ia ,  geografi  och 
naturlära.  Den kommitté,  som hade a t t  bedöma tävlingsbidragen,  lade 
fram si t t  betänkande 1851.  Som pristagare hade den utset t  professor N J  
Berl in för  hans båda böcker i  naturlära ,  "Försök t i l l  lärobok i  naturlära 
för  folkskolor" och "Försök t i l l  läsebok i  naturlära för  Sveriges 
al lmoge".77) Av inspektörsrapporten framgår at t  Berl ins naturlära redan 
i  början av 1860-talet  fanns t i l lgänglig vid de egentl iga folkskolorna inom 
inspektörsområdet ,  vi lket  dock inte al l t id innebar at t  al la  eleverna tog 
del  av dess innehåll .  Så anges exempelvis  i  rapporten från perioden 
1861-1863: 

"Antalet  barn,  som förvärfvat  dessa insigter  och färdigheter ,  är  dock 
i  jemförelse med det  hela ganska obetydl igt ,  synnerl igast  ut i  
naturlära ,  geometri  och modersmålets  grammatik".78) 

Detta bekräftas i  påföljande rapport  från perioden 1864-1866 i  vi lken 
det  anges at t  språklära och naturlära endast  förekommit  i  nå gra få  skolor .  
1 denna rapport  framhålls  dock a t t  undervisningsmaterialet  förbättrats  
genom statens försorg och kommunernas omtanke.  Men de böcker,  som 
skolan t i l lhandahöll ,  fanns dock fortfarande inte i  t i l l räckligt  s tort  antal ,  
varför  Nya Testamentet  al l t jämt måste utnytt jas  för  t räning i  innanläs
ning.79) 

I  påfö ljande inspektörsrapport  1867-1868 nämns det  nyti l lskott  som skulle 
bl i  lösningen på folkskolans textproblem, nämligen "Läsebok för  
Folkskolan".  I  ra pporten har  inspektören framfört  s in förhoppning a t t  den 
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nya läseboken skul le  t ryckas i  e t t  sådant  antal  och t i l l  e t t  sådant  pris  
at t  den kunde bli  t i l lgänglig i  a l la  skolor .80) 

Några år  senare har  denna önskan gåt t  i  uppfyl lelse.  I  rapporten från 
1872-1876 har  den nya inspektören skrivi t :  

"Största delen af  den åt  undervisningen i  modersmålet  anslagna t iden 
användes vanligen för  innanläsning,  hvarvid al lmänt begagnas Läsebok 
för  folkskolan,  som för  al la  folkskolor och mindre skolor  anskaffats  
i  t i l l räckligt  antal  exemplar".81) 

Läsebok för  folkskolan t i l lkom på ini t iat iv av folkskoleinspektörerna vid 
deras första möte år  1862,  där  de framstäl lde en begäran at t  s taten 
skulle låta  utarbeta en lämplig läsebok för  folkskolan.  Några år  senare,  
ef ter  det  at t  den l iberale historikern F F Carlson (1811-1887) bl ivi t  
utnämnd t i l l  chef för  ecklesiast ikdepartementet ,  påbörjades arbetet  med 
hjälp av e t t  f ler tal  skolmän,  däribland Carl  Kastman och Christopher 
Anjou.  

Senare t i l lsat tes  en särskild redaktionskommitté .  En stor  del  av arbetet  
kom at t  l igga på adjunkten Artur  Hazelius (1833-1901) som också sköt te  
slutredigeringen.  Genom läsebokens texter  vi l le  Hazelius lå ta  den unge 
läsaren komma i  kontakt  med de fosterländska elementen i  den svenska 
l i t teraturen.  Folkvisor,  sägner och svenska sagor borde därför  vara r ikl igt  
företrädda i  materialet .  Texterna skulle  ge läsaren en känsla för  det  
ädla och sköna ut trycket ,  och undervisningen i  modersmålet  bidra t i l l  
e levernas fosterländska fostran.  1 den färdiga utgåvan kom dock de 
principer  och det  mer barninriktade material ,  som Haxelius förespråkade,  
at t  få  s tå  t i l lbaka för  den mer sakliga,  torra och högtidl iga ton som 
ecklesiast ikministern representerade.82) 

Den f osterlandskänsla,  som förmedlades i  den f örsta upplagen av "Läsebok 
för  folkskolan",  kan sägas vara baserad på minnen från "fornstora dar" .  
Den kan också ses som kvardröjande ut tryck för  den rörelse -  skandina
vismen -  som under 1800-talets  första hälf t  underblåstes av göticismens 
svärmeri  för  de nordiska- fo lkens heroiska forntid.  Som medlemmar i  
Götiska förbundet  återfanns både Erik Gustaf  Geijer  och Esaias Tegner 
Dessa båda återfanns också som förfat tare i  "Läsebok för  folkskolan.  
En strof  ur  den sis tnämndes "Karl  den tolf te" får  i l lustrera den slags 
foster landskänsla som förmedlades:  
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"Kung Karl ,  den unge hjel te ,  
Han stod i  rök och dam. 
Han drog si t t  svärd från bäl te  
Och bröt  i  s tr iden fram. 
'Hur Svenska s tålet  bi ter ,  
Kom, låt  oss pröfva på!  
Ur vägen,  Moskoviter!  
Friskt  mod,  I  gossar  blå '" .83) 

Den första upplagan av läseboken,  som förelåg år  1868,  blev samtidigt  
en lösning på bristen på lämpliga böcker i  histor ia ,  geografi  och naturlära 
då boken innehöll  texter  med särskild inriktning på var  och en av dessa 
läroämnen.  

Vid början av 1870-talet  f ick även problemet med lämpliga lästexter  för  
den första läsinlärningen sin lösning.  I  rap porten från perioden 1872-1876 
har inspektören meddelat  at t  skolråden al lmänt anskaffat  någon passande 
läsebok för  ändamålsenlig lästräning och övning med ol ika tryckst i lar .  
Bland de böcker som nämndes i  rapporten återfanns läslärorna av 
Sil jeström, Kastman,  Sandberg och Rodhe.  

Som t idigare framgått  utgick Sil jeström från ordbilden och läsläran 
inleddes med orden ko,  ok,  kok.  Efter  de grundläggande läsövningarna 
med ord och korta meningar föl jde et t  urval  korta texter .  Dessa texter  
förmedlade vissa elementära kunskaper om jorden,  människan,  naturens 
t i l lgångar,  de vanligaste djuren,  centrala begrepp kring mått ,  t id och 
pengar l iksom vissa upplysningar om sådana tekniska landvinningar som 
ångmaskinen,  järnvägen och telegrafen.  

Med läsläran förmedlades också de dominerande normerna och värdering
arna om gudsfruktan,  pl ikt ,  f l i t ,  är l ighet  och sparsamhet.  Följande text  
ur  andra upplagan från år  1861 med rubriken -  "Knappnålen" -  gav både 
kunskap om rat ionell  arbetsdelning och upplysning om teknisk utveckling,  
samtidigt  som den förmedlade en sparsamhetsmoral  i  l inje med 
kapital ismens anda.84) 
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"Hvad för  e t t  obetydligt  t ing är  icke en knappnål!  Och l ikväl  behöfdes,  
när  knappnâlarne gjordes för  hand,  mänga menniskor för  deras 
t i l lverkning.  En utd rog messingstråden;  en annan rätade den;  en tredje 
skar den i  lagom stora stycken;  en f jerde sl ipade spetsen;  en femte 
gjorde motsat ta  ändan färdig för  hufvudets  påsättning;  en sjet te  
gjorde sjelfva hufvudet;  en sjunde påsat te  det ;  en åt tonde gjorde 
nålarna blanka;  och jag vet  icke huru många f iere som hade hvar 
s in del  i  t i l lverkningen af  en knappnål .  Men nu för  t iden t i l lverkas 
knappnålar  medelst  maskiner.  

Så l i tet  värd en knappnål  är ,  
tag den dock väl  t i l l  vara.  
Ty l i tet  kan bl i  mycket:  lär  
dig blot t  i  t id a t t  spara".85) 

Att  fostra barnen t i l l  renlighet  och upplysa dem om vådan av et t  osunt  
leverne var  e t t  annat  område,  där  den framväxande borgerl ighetens 
normer t idigt  f ick genomslag.86) I  en text  med ru briken -  "Helsa.  Sjukdom. 
Döden" -  fick den unge läsaren veta föl jande:  

"Sund föda,  mått l ighet  och lagom kroppsrörelse befrämja helsan.  Af 
en synnerl ig vigt  ä r  äfven fr isk luft  och renlighet ,  så väl  t i l l  kroppen,  
som uti  ens bostad.  Många få sin helsa förstörd genom smuts och 
de osunda ångor,  som förpesta luften i  deras bostäder.  Omått l ighet  
i  mat  och dryck,  lät t ja ,  oordentl igt  lefnadssät t  försvagar kroppen,  
befrämjar sjukdom och påskyndar döden".87) 

Et t  moral iskt  sedelärande budskap mötte även den nybörjare som skulle 
lära läsa ef ter  bröderna Kastmans läs lära .  Carl  Kastman var en av den 
t idiga folkskolans ledande ideologer och intog en central  s täl lning vid 
utformningen av 1800-talets  al lmänna folkundervisning.  Enligt  Kastman 
skulle denna undervisning bygga på krist l ig grund och förs t  och främst  
uppfostra den uppväxande generationen för  det  himmelska.  I  e t t  föredrag 
vid det  al lmänna folkskol lärarmötet  1868 ut tryckte han det  på föl jande 
sät t :  

"Men a t t  göra barnen t i l l  vetenskapsmän hvarken kan el ler  vi l l  
folkskolan.  Hennes syfte är  hufvudsakligen praktiskt .  Hon vil l  först  
och främst  uppfostra s ina alumner t i l l  himmelska medborgare och 
sedan meddela dem de insigter  och färdigheter ,  som höfves hvarje 
god jordisk medborgare at t  ega".88) 

Denna priori ter ing har  också kommit  t i l l  ut tryck i  "Läsebok for  
småskolan" som inrymde en rad uppbyggliga texter  om hörsamhet,  f l i t ,  
s jälvuppoffr ing,  är l ighet  och tacksamhet och därt i l l  texter  med vissa 
nytt iga kunskaper om främst  djur  och insekter .  1 f lera av texterna bjöds 
de gäl lande värderingarna i  fabelns form ofta sammanfattade i  ordspråk 
som: "Högmod går för  fal l" ,  "Fli t  gifwer bröd,  lät t ja  nöd",  "Ho der icke 
wil l  arbeta,  han skall  icke hel ler  äta" etc.89) 
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Det urval  av kunskaper och värderingar,  som förmedlades i  Si l jeströms 
och Kastmans läsläror ,  återfanns också bland texterna i  Sandbergs 
nybörjarbok som t i l l  mer än hälften var  t ryckt  med den prydligaste 
skrivst i l .90) Genomgående förmedlade de ol ika läslärorna et t  ideal  som 
kan sammanfattas med föl jande text  med rubriken -  "Hvad du bör f l i t igt  
öfva" -  i  den tret tonde upplagan av Rodhes "Läro- och läsebok för  barn" 
från år  1883.  

"Sanning tala,  lögnen hata,  dygder öfva,  f ly det  onda,  t jenster  göra,  
godt  belöna,  vänskap hålla,  ondt  förglömma, lasten sky,  bevara 
kyskhet ,  arbet  söka,  nytta  göra,  blommor planta,  t räden akta,  renl ig 
vara,  kläder vårda,  vatten dricka,  tacksamt äta bröd,  som gifs ,  om 
än ej  s iktadt:  goda böcker f l i t igt  läsa,  vackra sånger muntert  s junga,  
gamla vörda,  bl inda leda,  mätta dem, som bröd begära:  fader,  moder 
älska,  ära,  älska högst  den Vän,  som blödde för  din synd;  som för  
dig dödde;  som dig t i l l  din Faders boning för  i  kraft  af  s in försoning 
-  Fästa det ta  i  di t t  minne;  öfva det  med vil l igt  s inne!"91) 

3.8 Skrivundervisningen 

Som t idigare f ramhåll i ts  kom e n utbredd skrivkunnighet  bland den svenska 
befolkningen t i l l  s tånd först  med den al lmänna folkskolan.  Att  skrivning 
infördes i  minimikursen kan ses som en seger för  de l iberala intressen 
som vil le  få  t i l l  s tånd en mer al lmännytt ig folkundervisning,  medan man 
inom bondeståndet  och bland de konservativa tom ifrågasat te  
nödvändigheten av at t  lära al la  skriva.92) 

Nödvändigheten av en al lmän skrivkunnighet  kan samtidigt  ses som en 
konsekvens av de ändrade sociala förhållandena.  Att  kunna styrka sin 
identi tet  genom en namnteckning blev en nödvändighet  i  det  framväxande 
industr isamhället  med dess s törre individuella  rörl ighet .  Användningen 
av bomärke,  som var knutet  t i l l  en viss  gård,  var  ej  längre ändamålsenligt  
och kunde hel ler  inte brukas av den löneanstäl lde arbetaren.93) Med det  
mer storskal iga samhället  föl jde också en annan form av kommunikation,  
där  den skrivna informationen var mer ändamålsenlig än den muntl iga.  
Den geografiska omflyttningen och den under 1800-talet  ökande 
emigrationen torde också ha bidragit  t i l l  e t t  ökat  intresse bland folket  
för  a t t  lära sig skriva.  Med hjälp av brev blev det  t  ex möjl igt  at t  hålla  
kontakt  mellan anhöriga.94) Det  kan såt i l lvida hävdas at t  en al lmän 
skrivundervisning under loppet  av 1800-talet  både kom at t  t i l ldelas en 
vikt ig funktion i  det  framväxande industr isamhället  och t i l lgodose et t  
ökat  behov av en viss  skrivfärdighet  bland folket .  

3.81.  Skrivmaterialen 

En förutsät tning för  at t  barnen skulle  lära sig skriva var  t i l lgång t i l l  
något  a t t  skriva på och något  at t  skriva med.  Resurserna var  i  båda 
dessa avseenden begränsade.  I  den t idigare ci terade handledningen av 
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0 E L Dahm kan vi  läsa föl jande exempel på hur dessa resursproblem 
kunde lösas:  

"dock torde man böra lå ta  barnet  börja med skrifning av de enkla 
grundstrecken,  hvilka genomgås först  i  sandbänken,  och sedan,  när  
dessa,  t i l l ika med al la  bokstäfverna,  der  bl ifvi t  väl  inöfvade,  i  
kri tbänken med al la  föreningar två bokstäfver emellan.  Derefter  böra 
de genomgås på skiffertafla ,  t i l l ika med al la  di thörande öfningar,  
och slut l igen på papper".95) 

Sandbänken hörde samman med växelundervisningsmetodiken och var  
ändamålsenlig såti l lvida a t t  f lera elever samtidigt ,  om och om igen,  kunde 
öva bokstavsformerna i  den våta sanden.  Sanden gjordes s lä t  med hjälp 
av en sandstrykare,  vi lken samtidigt  r is tade l injer  i  sandbädden.  På l is ten 
bakom denna bädd placerades de bokstäver som barnen skulle  avbilda.  
Efter  övningarna vid sandbänken övergick man,  som framgår av ci tate t  
ovan,  t i l l  en kri tbänk,  vi lken var  svartmålad och försedd med uppdragna 
l injer .  Här övade eleverna bindning mellan bokstäverna.  De monitörledda 
övningarna vid bänkarna växlade med övningar på skiffertavlan,  där  
barnen individuell t  f ortsat te  at t  t räna med en griffel .  Först  när  de kunde 
skriva tydl iga och vackra bokstäver,  ord och meningar f ick de övergå 
t i l l  papper och blyertspenna.  

Innan skrivandet  på papper kunde starta  skulle  pennan prepareras på et t  
al ldeles bestämt sät t :  

"Pennan göres hård,  elastisk och glasaktig,  derigenom at t  den 
inst ickes i  het  aska el ler  sand,  el ler  hål les  öfver glödande kol ,  och 
gnides med en yl len lapp t i l ls  den öfre fet thinnan går bort  och den 
hvita  färgen vid afsvalningen försvinner".96) 

Hela proceduren syftade trol igen t i l l  a t t  förbättra  blyst if tets  skrivegen-
skaper.  Ett  hårt  s t i f t  svärtade mindre och minskade därigenom riskerna 
för  kladd i  skrivböckerna.  Enligt  Dahms anvisningar skulle  ingen skriva 
med bläck och stålpenna då det  skulle  skämma sti len.  Det  kan lä t t  förstås 
a t t  bläck och stålpenna av rent  praktiska skäl  inte hel ler  kunde brukas 
1 de stora lancasterskolorna.  

3.8.2 Skrivmetodiken 

I  enl ighet  med växelundervisningen i  s in helhet  skulle  skrivundervisningen 
bedrivas under s trängt  reglerade former och med r igorösa bestämmelser  
om hur barnen skulle  s i t ta ,  hur armar och händer skulle  hål las ,  hur 
papperet  skulle  l igga på bänken och hur pennan skulle fat tas  i  handen.  
Vådan av en felakt ig si t ts täl lning har beskrivi ts  av Dahm på föl jande 
sät t :  
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"Att  s i t ta  snedt  och krokigt ,  åstadkommer bröstsjukdomar,  snedhet ,  
närsynthet  och tungsinthet" .97) 

Med den r igorösa formen,  hotet  av de vådliga hälsoriskerna l iksom de 
stränga krav som stä l ldes pä själva utförandet  kan skrivundervisningen 
också ses som en teknik för  discipl inering,  en discipl inering som 
sammanföl l  med den borgerl iga kulturens betoning av kroppshållning,  
hälsa,  renlighet  och noggrannhet .  

Under de första årt iondena torde dock den påbjudna skrivundervisningen 
erbjudit  vissa svårigheter .  I  motsats  t i l l  läsningen fanns ingen t idigare 
undervisningstradit ion biand folket  och med hänsyn t i l l  lärarnas vanligen 
korta utbi ldning fanns trol igen även brister  i  deras egen förmåga.  Särskil t  
torde det ta  ha gäl l t  de oexaminerade lärarna i  de mindre folkskolorna 
och småskolorna.98) 

För at t  hjälpa upp dessa brister  utkom särskilda skrivkurser  som också 
f ick sin spridning genom statens försorg.  Så anges exempelvis  i  
inspektörsrapporten 186^-1866: 

"Skrifning öfv as äfven i  a l la  skolor ,  och har  början d ermed i  d e f lesta 
skett  på en skiffer tafla ,  i  en och annan på kri tbänk.  Sandbänkar hafva 
också funnits  i  många skolor,  men för  länge sedan blifvi t  afskaffade,  
såsom otjenliga och icke motsvarande ändamålet .  Sedan genom Kongl 
Maj: ts  la ndsfaderliga omtanke för  folkundervisningen C.J .  Meijerbergs 
skrifkurs i  f lera skolor  bl ifvi t  införd,  har  skrifning med kri ta  och 
griffel  derstädes upphört ,  och öfningarna i  det ta  ämne genast  från 
början bedrifvits  ef ter  nämnda skrifkurs enligt  deruti  meddelad 
anvisning".99) 

Av c i tatet  framgår at t  sandbänken inte varit  särskil t  ändamålsenlig och 
därför  hel ler  inte längre i  bruk.  Och där  de nya l i tografierade 
skrivböckerna kunnat  införas hade även kri tbänk och griffel  kommit  ur  
bruk.  Dessa skrivkurser ,  som innehöll  utför l iga förebilder  om hur 
bokstäverna skulle  formas,  bindas och lutas ,  bidrog säkerl igen t i l l  a t t  
kompensera de brister  som många lärare själva hade,  när  det  gäl lde at t  
utöva skrivkonsten.  

I  c i tatet  ovan anges et t  exempel på en skrivkurs.  I  en senare rapport  
(1867-1868) anges yt ter l igare et t  antal  föreskrif ter ,  bland dem det  
Mentzerska skrivsystemet som blev dominerande fram t i l l  början av 
1880-talet .  Såväl  den Mentzerska som den Meijerbergska skrivkursen 
byggde på den s  k engelska st i len med mjukt  rundade former i  s tor- ,  
mellan- och småsti l ,  vi lka skulle  läras in genom avbildning av förskrif
ten.  100) 
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Det Mentzerska skrivsystemet omnämns också i  rapporten från 1872-1876: 

"Skrifning.  I  den na öfning del taga nu mera al la  barn frän sit t  första 
inträde i  skolan.  Vanligast  sker  början dermed på skiffertafla ,  s edan 
l inier  derpå uppdragits  och läraren el ler  lärarinnan å  venstra kanten 
skrifvi t  de grundformer e l ler  bokstäfver,  som barnen vidare ef terbilda.  
Efter  någon t id fortsät tes  skrifningen på papper,  än i  de bekanta 
l i tografierade skrifböckerna,  än ef ter  föreskrif t  (ofta  Mentzers à  20 
öre)  i  vanliga skrifböcker.  1 en och a nnan småskola f å  barnen begynna 
med at t  skrifva i  de l i tografierade skrifböckerna först  med blyerts ,  
sedan med bläck,  hvilket  sät t  synas hafva sina fördelar ,  men är  svårt  
at t  al lmänt införa,  så länge nämnda skrifböcker icke al lmänt f innas 
a t t  på landsbygden t i l lgå.  Många småskolor hafva visat  rät t  vackra 
prof i  välskrifning.  I  andra har  t i l ls tåndet  vari t  s ämre,  med origt iga 
bokstafsformer och annat  s larf ,  hvilket  gifvi t  mig anledning at t  vid 
skolbesöken egna någon t id äfven åt  undervisningen i  skrifning".101) 

Här kan vi  se  hur skiffertavlan och griffeln åter  tagi ts  i  bruk.  En och 
annan lärare har  dock låt i t  barnen öva direkt  i  förskrivna skrivböcker,  
först  med blyerts  och sedan med bläck.  Ävenom detta  tycks ha vari t  
at t  föredra kunde sådana skrivövningar inte t i l lämpas al lmänt då 
l i tografierade skrivböcker var  en bristvara i  många landsbygdsskolor.  

Den större skicklighet ,  som småskollärarna nu uppvisade,  kan förklaras 
av at t  nästan al la  inom inspektörsområdet  genomgåt t  någon utbi ldnings
kurs,  ant ingen vid folkskoleseminarium el ler  vid en av landst inget  
bekostad utbi ldningskurs.  Från år  1878 bevil jades småskollärarkurserna 
statsbidrag,  och år  1897 utfärdade staten den första stadgan för  
småskollärarseminarierna.  Utbildningst iden fastställdes därmed t i l l  a t t  
omfatta  minst  å t ta  månader.  Innehållet  i  utbi ldningen sammanföll  i  det  
närmaste med folkskolans lärokurs och innefat tade därutöver pedagogik 
och metodik.102) 

3.8.3 Skrivundervisningens innehåll  

Inlärning av bokstavsformerna och övning av handsti l  var  det  helt  
dominerande inslaget  i  den t idiga folk-  och småskolans skrivundervisning,  
medan övning i  a t t  ut trycka sig i  skrif t  huvudsakligen torde ha vari t  
något  som t i l lkom de mer försigkomna eleverna.  Så anges exempelvis  
i  inspektörsrapporten för  perioden 1872-1876: 

"I  somliga folkskolor h afva också de kunnigare lär jungarne få t t  skrifva 
öfver lät tare ämnen (bref  och andra enklare uppsatser) ,  af  hvilka 
en del  vari t  temligen väl  behandlade".!03) 

För samtl iga elever gäl lde dock at t  de,  sedan de t i l lägnat  s ig en viss  
skrivförmåga,  f l i t igt  skulle  öva sig at t  noggrant  och väl  skriva av vissa 
givna texter .  Välskrivning kom så småningom att  bl i  e t t  särskil t  begrepp 
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och et t  särskil t  moment i  modersmålsundervisningen med normalplanen 
1878.  

Betoningen av väl-  och avskrivning kan ses som en tradit ion från en 
t idigare epok och en överl iggande skolform. I  de medelt ida doms- och 
katedralskolorna användes mycken t id t i l l  avskrivning av de hel iga 
skr if terna.  Att  kunna skriva u ppfat tades i  detta  sammanhang som e n konst  
jämförbar med andra hantverkskonster .  Men skrivkonsten var  inte bara 
et t  hantverk.  Den var också en intel lektuell  verksamhet,  där  formandet  
av bokstäver och de sköna sanna tankarna var int imt förknippade med 
varandra.  Att  lära sig skriva på et t  konstfärdigt  sät t  tog lång t id,  och 
skrivkunnigheten förknippades därför  med de lärda.  Att  lära ut  och slå  
vakt  om denna kunnighet  var  av tradit ion en uppgift  för  lat inskolan.  104) 

I  avsaknad av en egen tradit ion kan folkskolan antas ha hämtat  formen 
för  sin skrivundervisning från lat inskolan.  I  d etta  sammanhang kan också 
noteras a t t  Dahm i  s in handledning samlat  s ina anvisningar för  
skrivundervisningen under rubriken "Skrifkonst" .  

Avskrivningen av givna texter  syftade dock inte enbart  t i l l  a t t  skriva 
noggrant  och väl .  Den var också en metod för  såväl  rät tskriv-  nings-
som språkläreövningar.  Avskrivning kom också at t  bl i  t i l l fäl len,  där  
eleverna ord för  ord lärde känna det  rel igiösa och profana kunskapsstoff  
som ingick i  de texter  som var föremål för  avskrivning.  I  r apporten från 
1872-1876 har inspektören ut tryckt  det  sålunda:  

"Så snart  lär jungarnes handsti l  befinnes någorlunda hjelpl ig,  få  de 
öfva rät tskrifning först  på det  sä t t ,  at t  de ur öppen bok afskrifva 
stycken (hvarvid Läsebok för  folkskolan äfvenledes vanligen 
användes) ,  hvilka öfningar fortsät tas  med skrifning el ler  uppsägning 
(s  k diktering) samt afskrifning ur  minnet  (af  korta bibl iska 
berät telser ,  ur  svenska historien osv),  jemte ombildning af  satser  
(ental  t i l l  f ler tal  m m).  Dessa öfningar ske rät t  f l i t igt  och 
omsorgsfull t  i  de al l ra  f lesta folkskolor och mindre skolor".105) 

Til l  dessa avskrivningsövningar,  som också benämndes "tysta övningar",  
återkommer vi  i  nästa kapitel .  

3.9 Sammanfattande reflexion 

1842 års  beslut  om at t  inrät ta  en al lmän folkskola har  t i l lskrivi ts  ol ika 
motiv.  Utifrån vad som här framkommit kan folkskolan väsentl igen ses 
som en lösning på den reproduktionssvikt  som följde med den agrara 
revolutionen och ändrade socia la förhållanden och som växte t i l l  e t t  
ut talat  samhällsproblem under 1800-talets  första hälf t .  
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Med den sociala omvandlingen blev uppgiften at t  uppfostra,  utbi lda och 
undervisa den uppväxande generationen bland den stora al lmänheten inte 
självklart  möjl ig a t t  ful lgöra inom hushållets  ram. Uppgiften måste 
säkerstäl las  och ansvaret  överfördes därvid t i l l  s tat  och kommun. 
Övergången t i l l  en folkundervisning organiserad som skola innebar en 
kvali tat ivt  ny undervisningsform och markerade et t  led i  en process,  där  
produktion och reproduktion gradvis  kommit  at t  al l tmer åtski l jas .  

Övergången var inte omedelbar och f ick väsentl igen ol ika förlopp i  ol ika 
områden och delar  av landet.  Medan en organiserad skolundervisning 
t idigt  blev en tvingande nödvändighet  i  s täderna,  uppfat tades beslutet  
för  landsbygdens del  i  många fal l  som en pålagd reform, vi lken inte 
säl lan mötte motstånd.  

Det  undervisningsinnehåll ,  som den första folkskolestadgan föreskrev,  kan 
ses som en kompromiss mellan de grupper som vil le  begränsa under
visningen t i l l  den konfirmationsförberedande minimikursen och d e l iberala 
intressen som vil le  utvidga innehållet  t i l l  a t t  även gälla  vissa samhälls-
nytt iga ämnen.  Att  skrivning l iksom räkning kom at t  ingå även i  
minimikursen kan ses som en seger för  dessa senare intressen.  

Att  kunna skriva,  åtminstone sin namnteckning och därmed styrka sin 
identi tet ,  blev en nödvändig minimikompetens i  det  social t  mer rörl iga 
samhället .  Med det  framväxande industr isamhället  föl jde också både et t  
ökat  krav på och e t t  växande behov av skrif t l ig kommunikat ion.  Därt i l l  
kom även en större efterfrågan på skickliga skrivare inom d en kommunala 
förvaltningen vid et t  växande antal  handels-  och brukskontor och för  
uppgifter  inom järnvägen,  posten och telegrafen.  

I  den al lmänna skrivundervisningens uppgift  låg både at t  ge den 
nödvändiga skrivfärdigheten och at t  förbereda för  vissa uppgifter  i  
samhället .  Med denna dubbla uppgift  kan det  hävdas at t  den al lmänna 
skrivundervisningen,  l i ksom den t idiga skrivundervisningen i  s t adsskolorna 
och apologistklassen,  t i l ldelades en kvalif icerande funktion.  

Under folkskolans första - period var  skrivundervisningen huvudsakligen 
inriktad på väl-  och avskrivning.  Reproduktion av givna texter  var  
såt i l lvida det  dominerande inslaget ,  medan produktion av egna texter  
endast  gäl lde de mer försigkomna eleverna.  

Betoning av väl-  och avskrivning kan förstås som en tvingande 
nödvändighet  i  t idens stora lancasterskolor  men också som en överföring 
av en tradit ion från en t idigare epok och överl iggande skolform -
läroverket  -  där skrivkonsten som sådan t i l ldelades stor  vikt  och 
betydelse.  Med de stränga kraven på skrivstäl lning,  noggrannhet  och 
prydl ighet ,  som låg i  l inje med det  framväxande borgerskapets  ideal ,  kan 
skrivundervisningen också ses som en teknik för  disciplinering. .  Som så dan 
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kan det  hävdas a t t  skrivundervisningen t i l ldelades en outtalad discipl ine
rande funktion.  

Läsundervisningen i  den t idiga folkskolan hade sina röt ter  i  den kyrkliga 
lästradit ionen,  där  läsningen var underordnad rel igionen och t i l ldelades 
en ideologisk funktion.  Stadgans föreskrif ter  om en innanläsning på såväl  
fraktur  som antikva markerade en begynnande övergång t i l l  en ny 
läskultur  -  en borgerl ig.  

Med den inst i tut ionaliserade undervisningsformen föl jde et t  nytt  behov 
av texter,  och med dessa texter  gjorde et t  mer profant  innehåll  s i t t  intåg 
i  små- och folkskolan.  Intåget  kan ses som et t  genomslag för  de l iberala 
intressen som vil le  få  t i l l  s tånd en mer al lmännytt ig undervisning.  Med 
de nya texterna f ick de reala kunskaperna en vidare spridning,  vi lket  
inte innebar at t  läsundervisningen inte längre t i l ldelades en ideologisk 
funktion.  

Som framgått  gav de nya texterna ut tryck för  en ut talad moral ,  där  
fromhet,  f l i t ,  ordning,  sparsamhet och nytta  var  några av de vägledande 
normerna.  Dessa normer,  l iksom principerna om fr ihet  och framsteg,  
utgjorde innehållet  i  den borgerl iga ideologi  som under 1800-talet  f ick 
en al l t  vidare spridning genom et t  växande utbud av t idningar och 
t idskrif ter .  Som vi  s et t  f ick de också sin spridning genom de texter  som 
utarbetades för  folkskolans innanläsning och småskolans läsinlärning.  

Liksom när det  gäl lde övergången från hemundervisning t i l l  en 
organiserad skolundervisning,  var  ö vergången t i l l  de mer profana texterna 
inte omedelbar och genomgående.  All t jämt intog rel igionen den ledande 
posi t ionen och det  rel igiösa inslaget  var  s tort  även bland d e nya texterna.  
Men med de nya läslärorna och inte minst  den nya l jud- och skrivläse-
metoden kan det  hävdas at t  den grundläggande undervisningen t i l lskrevs 
en ökad status.  

Att  lära barn läsa enligt  den nya vetenskapliga metoden förutsat te  en 
särskild utbi ldning.  Den nya läsmetoden kunde såt i l lvida även legit imera 
en överföring av den grundläggande undervisningen från hemmen t i l l  den 
folkskoleförberedande småskolan.  
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Kapitel  4 

MOT EN UTVIDGAD OCH MER LIKFORMIGT ORDNAD FOLKUNDERVIS
NING 1878-1918 

I  föregående kapitel  berördes de torf t iga förhållanden under vi lka den 
t idiga folkskoleundervisningen vanligen bedrevs.  Folkskolan blev därför  
inget  egentl igt  al ternat iv för  de barn som hade andra valmöjl igheter  och 
vars fö räldrar  hade förutsät tningar at t  söka a ndra lösningar.  För den mer 
väls i tuerade landsbygdsbefolkningen var privatundervisning i  hemmen en 
sådan lösning,  och i  s täderna sat te  borgerskapet  vanligtvis  s ina barn i  
privatskolor .  Den t idiga folkskolan f ick därför  karaktären av fat t igskola,  
där  huvudsakligen arbetar-  och småbrukarbarn f ick den grundläggande 
undervisning som skulle föregå konfirmationsundervisningen.  

Men redan under perioden 1842-1877 kan en viss  förskjutning mot det  
mer profana och al lmännytt iga kunskapsstoffet  konstateras.  Fö rskjutning
en kom t i l l  s tånd genom sta t l igt  ini t ierade läro-  och läseböcker.  Från 
slutet  av 1800-talet  blev den al lmänna skolundervisningen al l tmer föremål 
för  s tat l iga insatser ,  vi lket  samtidigt  innebar en utbredning och utvidgning 
av den al lmänna folkskolan.  Expansion hade sin paral lel l i tet  i  samhället .  

4.1 Den industr iel la  expansionen 

Med hjälp av kapital  från jordbruk,  handel  och manufaktur  och med en 
st igande t i l lgång på "fr ia" a rbetare möjl iggjordes en snabb industr ial ise
r ing,  vars  genombrott  man för  Sveriges del  brukar förlägga t i l l  1870-talet .  
Med det  industr iel la  genombrottet ,  sat te  även järnvägsbyggandet  far t ,  
vi lket  både ledde t i l l  en ökad efterfrågan på vissa industr iprodukter  och 
på arbetskraft .  Detsamma gällde bostadsbyggandet .  Exporten ökade och 
med den industr iproduktionen.  Verkligt  expansiv blev t iden från 1890 t i l l  
första världskriget  1914.  Även konsumtionsvaruproduktionen för  hemma
marknaden sköt  far t .  Texti l-  och l ivsmedelsindustr in blev nödvändiga,  när  
famil jen för  s tora grupper i  samhället  förlorade sin producerande funktion 
och al l t  f ler  människor f lyt tade från landsbygden t i l l  s täder och 
industr iorter .  Men den industr iel la  expansionen innebar inte bara en 
expansion av produktionen.  Den innebar också en ökande mekanisering 
av arbetsprocessen,  en t i l l tagande arbetsdelning och et t  växande antal  
monopol.1)  

Et t  i l lustrat ivt  exempel på arbetsdelning ges i  den t idigare ci terade 
texten om "Knappnålen" ur  Si l jeströms läslära från 1861 (jfr  not  3:85).  
Vad som t i l lkom med den industr iel la  revolutionen var at t  s jälva 
produktionsprocessen spli t t rades upp på en rad delmoment och delades 
upp på ol ika enheter  inom et t  och samma företag el ler  mellan ol ika 
företag.  Den industr iel la  expansionen under perioden 1890 fra m t i l l  första 
världskriget  1914 innebar såt i l lvida en övergång t i l l  mer special iserade 
industr ier ,  även om många företag for tfarande var mångsysslande.  Den 
rat ionella  arbetsdelningen blev den vägledande principen för  de ny t i l l 
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komna industr ierna,  och det  var  de ssa industr ier  som främst  kom a t t  bidra 
t i l l  den ökning av totalproduktionen som t idigare berörts .  För a t t  
effektivisera det  industr iel la  arbetet  infördes ackordslön,  dvs lön ef ter  
prestat ion i  s täl let  för  lön efter  arbetst id som vari t  det  vanliga.  
Möjl igheterna at t  betala arbetarna ef ter  prestat ion varierade med 
mekaniseringsgraden.  Medan ö vergången t i l l  prestat ionslön var i  ful l  gång 
inom järn-  och sågverksindustr in redan under 1870-ta let ,  kom genom
brottet  inom verkstadsindustr in förs t  med de framväxande special indu
str ierna under 1890-talet .2)  

Med överg ången t i l l  det  utvecklade industr isamhället  föl jde e n sprängning 
av den gamla medelklassen.  Storföretagare inom bankväsendet ,  handeln 
och industr in,  som intog en ekonomiskt  ledande stäl lning,  smälte samman 
med det  gamla aristokrat iska och administrat iva ledarskiktet  t i l l  en ny 
överklass,  borgarklassen.  Medan den nya överklassen blev f öreträdare för  
en konservativ poli t ik,  f ick l iberal ismen en större social  spridning bland 
industr isamhällets  växande nya mellanskikt  a v småföretagare,  t jänstemän,  
lärare etc.  Den folkrörelseanknutna l iberal ism, som växte fram vid t iden 
kring sekelskif tet ,  kom poli t iskt  at t  kanalisera dessa gruppers intressen 
l iksom vissa bondegruppers.  Andra grupper inom bondeklassen vände sig 
t i l l  konservatismen.3) 

Med industr ial ismen föl jde också framväxten av en arbetarklass.  Denna 
kategori  av lönearbetare,  s om uppkom vid proletariseringen av delar  av 
bondeklassen,  behövde endast  et t  begränsat  och väl  avgränsat  yrkeskunn
ande.  

Genom special iseringen t i l l  ol ika branscher och uppdelningen på ol ika 
moment i  produktionsprocessen blev den enskilde arbetaren special is t  på 
s it t  arbetsmoment.  Men det ta  moment blev samtidigt  förenklat .  Den 
fortgående rat ionaliseringen av produktionsprocessen innebar at t  vissa 
arbetsmoment hel t  kunde övertas av maskinerna.  I  förs ta hand kom detta  
a t t  gälla  för  sådana enklare arbetsmoment som utförts  av minderårig 
arbetskraft .  Effekterna av mekaniseringen blev därför  s peciel l t  påtagliga 
i  de industr ier ,  där  barnarbetet  var  särskil t  intensivt  som exempelvis  i  
tobaks-  och tändst icksindustr in .  Inom bå da dessa branscher blev ne dgången 
i  barnarbetet  märkbart  redan innan en lagstif tning mot barnarbete kom 
t i l l  s tånd.4)  

När fa briksarbetet  mekaniserades blev barnarbetarna antingen överflödiga 
el ler  oanvändbara.  Härav uppkom i  vissa industr is täder något  av en 
barnarbetslöshet .  Först  drabbades de yngre barnarbetarna och därefter  
även de något  äldre.5)  

Sammanfattningsvis  kan sägas a t t  det  som karakteriserade den industr ia
l iseringsprocess,  som här i  grova drag berör ts ,  var  at t  det  t idigare 
stat ionära samhället  förändrades mot en ökad grad av differentiering.  
Kommunikationerna byggdes ut .  Produktionen special iserades och ratio-
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naliserades.  Kapital  koncentrerades.  Rörl igheten ökade och människor 
anhopades t i l l  s törre enheter  både när  det  gäl lde arbete och boende.  
Det  industr iel la  samhälle,  som växte fram med 1900-talet ,  s tä l lde 
människorna inför  nya krav men skapade också hel t  nya l ivsbetingelser .  
Samtidigt  med denna process levde rester  av det  gamla samhället  länge 
kvar.  I  det ta  sammanhang är  det  vikt igt  at t  påminna om at t  industr in 
blev den dominerande näringsgrenen förs t  på 1940-talet .  Det  är  också 
vikt igt  at t  komma ihåg at t  Sverige inte hel ler  utgjorde något  enhetl igt  
område.  De t i l lgängliga naturresurserna,  de sociala förhållandena l iksom 
den lokala mil jön med sina sedvänjor påverkade på et t  avgörande sät t  
utvecklingen i  ol ika landsändar,  regioner och bygder.  Trots  dessa lokala 
variat ioner torde man ändå kunna säga at t  en ny t id och e t t  nytt  Sverige 
bröt  fram med den industr iel la  expansionen.  Och med denna expansion 
föl jde en utbredning och utvidgning av den al lmänna skolundervisningen.  

^•2 En ökad ekonomisk satsning på den organiserade folkundervisningen 

Uppbyggnaden av den al lmänna folkskolan var  i  första hand en kommunal 
angelägenhet  men blev under s lutet  av 1800-talet  al l tmer föremål för  
s tat l iga insatser .6)  

Den ökade satsningen på det  al lmänna folkskoleväsendet  innebar givetvis  
en samhällsekonomisk belastning.  Men en sådan belastning blev sa mtidigt  
möjl ig,  när  den svenska ekonomin utvecklades.  Utvecklingen medförde 
också en höjning av arbetarnas löner,  vi lket  i  s in tur  torde ha gjort  dem 
mer benägna at t  sät ta  barnen i  skola.  De materiel la  resursernas b etydelse 
för  t i l lväxten av antalet  skolor  och utbredningen av en organiserad 
folkundervisning har  kommit  t i l l  ut tryck i  inspektörsrapporten 1872-1876,  
där  inspektören gjort  föl jande anmärkning:  

"Oaktadt  sålunda skolornas antal  icke är  i  a l l o t i l l fredsstäl lande,  visar  
s ig dock at t  under dessa 5 år  det ta  antal  betydligt  ökats ,  nemligen 
med 32.  Många gynnsamma förhållanden hafva härt i l l  samverkat ,  
såsom en t i l l tagande välmåga genom goda år  och en vinstgifvande 
skogsafverkning m. m. äfvensom, och säkerl igen i  f rämsta rummet,  
dels  e t t  al l t  mer vaknadt  intresse för  en al lmännare utbredd 
folkundervisning och dels  den omständigheten,  at t  s tatens t i l lskott  
t i l l  lärarnes aflöning blifvi t  a l l t  högre år  efter  år  under det ta  
t idsskif te ,  utan hvilket  t i l lskott  många af  de nyinrät tade skolorna 
visserl igen icke skulle  bl ifvi t  upprät tade".7)  

Paral lel l t  med de förbättrade resurserna föl jde i  hela r iket  en nedgång 
i  antalet  hemundervisade barn.  1 det ta  sammanhang bör noteras at t  
hemundervisning i  s ig rymde en avsevärd spännvidd,  al l t i från informators 
undervisning t i l l  ingen undervisning al ls .  Viktigt  är  också at t  uppmärk
samma at t  hemundervisning var vanligare och dröjde längre kvar i  de 
nordligaste länen.  Antalet  barn i  pr ivata skolor  minskade l ikaså,  även 
om en egentl ig avveckling påbörjades först  på 1930-talet .8)  
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Den kvanti tat iva ökningen av lärare och skolhus innebar inte al l t id en 
motsvarande kval i tat iv förbättr ing av folkundervisningen.  Den ökade 
stat l iga satsningen medförde samtidigt  vissa svårigheter  at t  överal l t  
erhål la  lärare,  t ro ts  at t  1897 års  s tadga medförde en viss  lät tnad vad 
gäl lde kravet  pä examinerad folkskollärare .9)  

Under s lutet  av 1910-ta let  fanns inte ens al l t id oexaminerade folkskol
lärare at t  t i l lgå.  Til l  denna yt ter l igare svårighet  bidrog de särskilda 
förhållanden som rådde under första världskriget  1914-1918.10) 

Den ö kade satsningen på en organiserad skolundervisning innebar i  många 
fal l  en utbredning av de mindre folkskolorna,  där  oexaminerade lärare 
och senare främst  småskollärare sköt te  undervisningen.  Från mit ten av 
1870-talet  uppfat tades den mindre folkskolan al l tmer som en berät t igad 
skolform, och med skolstadgan 1882 blev den även statsbidragsberätt ig-
ad. l l )  

Från 1860-talet  och det  kungliga cirkuläret  1864 blev det  också al l t  
vanligare at t  eleverna uppdelades i  avdelningar med undervisning under 
ol ika dagar el ler  ski lda perioder.  Då undervisningst iden härigenom kom 
at t  halveras användes benämningen varannandagsläsning el ler  halvt ids läs
ning.  Denna organisatoriska lösning föranleddes dels  av bristen på skolhus 
och lärare,  dels  av at t  man på många håll  vi l le  t i l lmötesgå kravet  från 
dem som vil le  utnytt ja  barnen som arbetskraft .  

Under åren fram t i l l  1920 har  inspektören redovisat  en t i l lbakagång i  
antalet  barn undervisade i  halvt idsläsande skolor  och en motsvarande 
ökning av antale t  hel t idsläsande.  Utvecklingen mot en ökad helt idsläsning 
kunde noteras i  samtl iga län.12) 

4.3 Mot en utvidgad skolgång 

De ol ikartade bet ingelserna i  ski lda områden av landet  och mellan s täder 
och landsbygd bidrog t i l l  a t t  utveckla en al lmän folkundervisning som 
var s tarkt  differentierad.  Genom ökade ekonomiska bidrag och en utvidgad 
kontrol l  sökte s taten komma t i l l rä t ta  med det ta  problem. Strävandena 
a t t  organisera en mer l ikformig skolundervisning kom också t i l l  ut tryck 
i  de ol ika direktiv för  skolans verksamhet som staten utfärdade.  Detta 
gäl lde t  ex bestämmelserna för  barnens intagning i  och avgång ur s kolan.  

1842 års  s tadga överlät  t i l l  respektive skols tyrelse at t  själv besluta,  när  
barnen skulle  börja s in skolgång.  Som t idigare framgått  var  åldern för  
skolstart  högst  varierande i  den t idiga folkskolan.  Den första normal
planen,  som t i l lkom 1878,  förordade a t t  barnen skulle  tas  in i  småskolan 
det  läsår  de fyl lde sju år .  1882 års  skolstadga faststäl lde at t  skolåldern 
skulle  räknas från och med det  år  barnet  fyl lde sju år  t i l l  och med det  
år  det  fyl lde f jorton.  
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Redan år  1864 föreskrevs at t  de elever,  som vil le  lämna skolan ,  skulle  
genomgå prövning och t i l ldelas vi tsord.  Det  blev härvid brukligt  at t  kräva 
avgångsbetyg,  när  eleverna anmälde sig t i l l  konfirmationsläsningen.  
Folkskolestadgan 1882 faststä l lde at t  eleverna f ick rät t  at t  s luta skolan,  
om de blivi t  godkända vid avgångsprö vningen.  För de elever,  som på grund 
av fat t igdom eller  bris tande fat tningsförmåga va r fö rhindrade a t t  t i l lägna 
sig folkskolans ful la  kunskapsmått ,  erbjöd samma stadga avgång enligt  
paragraf  48,  vi lket  innebar at t  de skulle  ha inhämtat  minimikursen.13) 

Genom 1877 års  beslut  om statsbidrag t i l l  fortsät tningsskolor skapades 
yt ter l igare möjl igheter  at t  förlänga skolgången.  Någon större utbredning 
av denna påbyggnadskurs kom dock inte t i l l  s tånd.  14) 1 e t t  betänkande 
från år  1895 förordades a t t  fortsät tningsskolan skulle  göras obligatorisk 
i  s täderna på grund av de särskilda förhållanden som rådde här.  I  
betänkandet  har  dessa beskrivi ts  på föl jande sät t :  

"Sedan ful ls tändig klassindelning införts  i  folkskolorna,  kan numera 
e t t  s tort  antal  barn redan ganska lång t id före det  år ,  under hvilket  
de fyl la  f jorton år ,  afgå från skolan.  Vid fyl lda tolf  år  hafva många 
barn ful ls tändigt  genomgåt t  den egentl iga folkskolans samtl iga 
klasser .  Att  redan så t idigt  fr i taga barnen från skolans ledning och 
vård medför emellert id,  särskildt  i  de större städerna,  s tora vådor 
för  barnens sedl iga utveckling,  och skolans vikt igaste uppgif t ,  a t t  
genom sin uppfostrande verksamhet s tärka och utveckla barnens 
sedl iga egenskaper,  förfelas ej  säl lan,  då barnen vid så t idig ålder  
och under just  de år ,  då de kanske mest  äro i  behof af  skolans 
uppfostrande verksamhet,  undandragas dess ledning,  helst  som de 
f lesta vid denna t idiga ålder  ej  kunna erhålla  arbetsanstäl lning".15) 

Vid denna t id förelåg 1881 års  förordning om barnarbete.  I  betänkandet  
hänvisas t i l l  denna förordning som föreskrev at t  minderåriga,  som ej  fyl l t  
tolv år  och inte inhämtat  folkskolans minimikurs,  e j  f ick anstäl las  i  arbete 
vid fabrik,  hantverk el ler  annan hantering.  Undantaget  denna förordning 
var anstäl lning av barn vid sågverk och brädgårdar samt anstäl lning av 
minderåriga som springpojkar.  

Av cita tet  framgår at t  många barn i  s täderna genomgått  folkskolans 
lärokurs och kunde lämna skolan redan vid fyl lda tolv år .  Detta 
förhållande föranledde,  enligt  utredningen,  e t t  beslut  om en obligatorisk 
fortsät tningsskola t ro ts  de kostnader det ta  skulle  medföra.  Utredningen 
motiverade nödvändigheten på föl jande sät t :  
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"Under al la  omständigheter  får  man icke taga uteslutande hänsyn 
t i l l  kostnaden,  då det  är  fråga om så vikt iga intressen som barnens 
uppfostran,  och då det  gäl ler  at t  afhål la  dem från at t  t i l lbringa sin 
t id i  lä t t ja  och själfsvåld,  hvarigenom de lät t  kunna steg för  s teg 
utvecklas t i l l  dagdrifvare,  kanske förbrytare.  Kommitterade hafva 
därför  anset t  s ig böra föreslå,  at t  i  de städer,  för  hvilka denna stadga 
skulle komma a t t  gäl la ,  och i  hvilka s täder mera än annanstädes 
fordras,  at t  barnen icke under den vikt igaste perioden af  s in 
utvecklingst id lämnas på e gen hand,  inrät tandet  af  fortsät tningsskolor 
skal l  bl ifva obligatoriskt" .16) 

Drygt  t jugo år  senare (1918) beslutades fortsät tningsskolan som 
obligatorium för r iket  i  s in helhet .  Som obligatorium skulle den gäl la  
för  de elever som inte gick vidare t i l l  någon av de högre skolformerna 
-  läroverk,  högre folkskola och f l ickskola.  Fortsät tningsskolan,  som kunde 
vara antingen al lmän el ler  yrkesinriktad,  avsågs omfatta  minst  360 
t immar fördelade på t vå el ler  t re  år .  Medan fortsä t tningsskolan var av sedd 
för  elever med ful ls tändigt  avgångsbetyg från folkskolan,  skulle  en 
ersät tningsskola anordnas för  dem som avgått  från mindre folkskola el ler  
efter  paragraf  48 i  skolstadgan.l  7)  

År 1918 föreskrevs vidare at t  folkskolan skulle  omfatta  såväl  småskolan 
som folkskolan.  Den tvååriga småskolan skulle  därvid lägga grunden t i l l  
och folkskolan ful lföl ja  och avsluta den al lmänna folkundervisningen.  
Vidare s tadgades om sexårig skolplikt ,  vi lket  innebar a t t  ingen elev f ick 
lämna skolan före det  kalenderår ,  under vi lket  han el ler  hon fyl lde 
t re t ton år .  Hemmen kunde al l t jämt t i l låtas at t  sköta undervisningen.  I  
sådana fal l  ålades skolrådet  a t t  pröva barnens kunskaper.18) 

k .4  Mot en l ikformigt  ordnad och centralstyrd folkundervisning i  r iket  

Som t idigare påpekats  var  den t idiga folkskolan en kommunal skyldighet .  
I  de nna skyldighet  låg samtidigt  en fr ihet  för  respektive skols tyrelse at t  
själv besluta om det  inre arbetet ,  vi lket  bl  a  innebar at t  upprät ta  
reglemente och läsordning f ör  församlingens skolor .  Även om varje sådant  
reglemente skul le  prövas och godkännas av domkapit let ,  innebar det  at t  
folkundervisningen f ick högst  ol ika omfattning och utformning beroende 
på lokala förhållanden och intressen.  

Vid vårr iksdagen 1872 framlade J .  Mankeli  en motion andra kammaren 
om et t  l ikformigt  ordnande av undervisningen i  folkskolorna.  Som 
argument anförde han föl jande:  
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"Behofvet  af  en bestämd arbetsordning för  folkskolan synes således 
bl ifva al l t  mera trängande,  om densamma skall  kunna uppfylla  s i t t  
ändamål.  Gerna medgifves,  a t t  det  ofullkomliga och vexiande skick 
i  afseende på rent  materiel la  och yt tre  förhållanden,  hvari  skolan 
under början af  s in verksamhet befann sig,  måhända lade hinder i  
vägen derför .  Särskildt  torde det ta  vari t  fal let ,  så länge klassindel
ningen ej  förefanns.  Men då nämnda hinder numera t i l l  en ej  r inga 
del  bl ifvi t  undanröjda,  och då klassindelningen al l t  mera ful lkomnas,  
synes rä t ta  t iden vara inne för  meddelande af  bestämda läseord-
ningar.  
Min å sikt  är  derföre,  a t t  närmare föreskrif ter  af  regeringen -  såsom 
den myndighet ,  hvilken bör kunna förfoga öfver de bästa mater ial ier-
na och föl jakt l igen hafva den bästa öfversigt  af  ämnet  -  böra 
utarbetas och t i l l  ef terrät te lse för  skolråd,  lärare och inspektörer  
utelemnas".19) 

Med folk skolans ändamål avsåg Mankell ,  som t i l lhörde nyliberalerna,  dess 
uppgift  at t  meddela de första grunderna t i l l  en al lmän medborgerl ig 
bi ldning.  Motionen vann dock inte något  gehör i  utskot tet  som menade 
at t  en sådan styrning skulle  hindra folkskolans fr ia  utveckling och minska 
folkets  intresse för  densamma.20) 

Kravet  på en styrning av det  inre arbetet  hade framförts  av Per Sahlström 
inom bondeståndet  redan vid r iksdagen 1853.  Sahlström, som föreslog 
en särskild folkskoleinspektion,  f ick inget  gehör vid uts kottsbehandlingen.  
Enligt  utskottet  borde t i l lsynen av folkskolorna skötas av prästerna och 
motionen avslogs av samtl iga stånd.21) 

Mindre än t io år  senare (1860) blev folkskoleinspektionen en real i te t ,  
även om prästerståndet  även denna gång bjöd motstånd.  De inrät tade 
inspektörst jänsterna,  som innehades som bisyssla,  kom också at t  huvud
sakligen besättas  med präster.  Med u ndantag av 1870-talet ,  då seminarie-
och läroverkslärare var  i  majori tet ,  kom prästerna at t  dominera 
inspektörskåren ända t i l l  omläggningen år  1919.  

Redan under den första-  inspektörsperioden (1861-1863) bedömdes de 
utfärdade instruktionerna vara ot i l l räckliga för  at t  åstadkomma en 
nödvändig enhetl ighet  i  inspektionsarbetet .  För at t  nå en sådan större 
enhetl ighet  kal lades inspektörerna t i l l  e t t  första möte år  1862.  

Vid d et  t redje mötet  år  1867 fa stslogs d et  vara av vikt  at t  t i l lämpa vissa 
al lmänna g rundsatser  vid up prät tandet  av läsordning för  skolor  av l ikartad 
beskaffenhet .  En för  hela r iket  gäl lande läsordning ansåg man ej  vara 
t i l l rådlig då skolundervisningen bedrevs i  så  ol ika former och under så 
ski lda förhållanden.  Den t implan,  som mötet  1867 utarbetade,  kom dock 
i  a l lmänhet  at t  föl jas ,  och t io år  senare var  t iden mogen för  yt ter l igare 
åtgärder .22) 
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Hosten 1877 t i l l sat tes  en kommitté med bl  a  seminarierektorerna 
Chris topher Anjou,  Carl  Kastman och Fredrik Sandberg.  Ett  år  senare 
förelåg den första normalplanen för  r iket ,  och i  oktober samma är  
utfärdades et t  kungligt  cirkulär  enligt  vi lket  skolråden ålades a t t  t i l lse 
at t  det  med ledning av normalplanen upprät tades en bestämd läroplan 
och läsordning för  varje skola.  Direktivet  om normalplanen som ledning 
för  planeringen av det  inre arbetet  fast lades senare i  folkskolestadgan 
1882.23) 

Med normalplanen åstadkoms formell t  en viss  s törre l ikformighet  i  
folkundervisningen i  r iket .  Och redan vid d et  sjunde inspektörsmötet  1881 
kunde inspektörerna konstatera at t  den även reel l t  haft  s in betydelse 
och bringat  ordning i  undervisningen i  såväl  de fasta små- och 
folkskolorna som i  vissa f lyt tande skolor och fortsät tningsskolor.24) 

Det  var  också för  dessa skolformer som normalplanen var avsedd.  Något 
förslag för  de s  k mindre skolorna hade d äremot inte utformats då denna 
skolform med både små- och folkskoleelever och oexaminerade lärare 
inte var  den normala och endast  kunde accepteras som en temporär  
lösning.25) 

I  praktiken kunde det  ändå hända at t  normalplanen f ick en viss  s ty rande 
effekt  på verksamheten även i  denna skolform. Det  framgår exempelvis  
av inspektörsrapporten 1877-1881.  Av sam ma rapport  framgår också at t  
inspektören l agt  ned åtski l l ig m öda på a t t  få  t i l l  stånd en mera l ikformigt  
ordnad undervisning:  

"Att  gifva anvisningar och råd vid uppgörandet  af  sådana läroplaner 
har  vari t  e t t  nästan hvarje dag återkommande göromål under de sis ta  
åren.  De många mindre skolorna,  de många skolor,  som flyt ta  på 
3 och 4 s tat ioner ,  vål la  s törsta svårigheten härvid,  synnerl igast  som 
normalplanen för  sådana ej  innehåller  några bestämda föreskrif ter .  
Den grundsats ,  som jag a nset t  böra i  dylika fal l  föl jas ,  ä r ,  at t  hvarje 
läroämne i  rät t  ordning införes i  undervisningen och erhåller  e t t  
t i l lbörl igt  antal  t immar i  veckan och a t t  de i  n ormalplanen meddelade 
metodiska anvisningarna föl jas".26) 

Den första normalplanen f ick et t  högst  blandat  mottagande.  Medan 
exempelvis  inspektörerna,  i  l ikhet  med den ovan ci terade,  framhöll  at t  
normalplanen bringat  o rdning och reda i  unde rvisningen,  ifrågasat te  andra 
en centralstyrning av det ta  slag.  1 vissa områden fruktade man at t  
normalplanen skul le  leda t i l l  en kunskapsnivellering som skulle missgynna 
de begåvade och de mer bemedlade barn som vid denna t id inte säl lan 
utnytt jade folkskolan för  at t  t i l lgodose si t t  eget  växande kunskapsbehov.  
Andra efter lyste,  i  l ikhet  med inspektörerna,  anvisningar för  samtl iga 
förekommande skolformer och därt i l l  en vägledning för  den s  k 
minimikursen.27) 
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År 1888 t i l lsat tes  åter  en kommitté med uppdrag at t  utarbeta en ny 
normalplan för  r iket .  Bland ledamöterna ingick även denna gäng 
seminarierektorerna Kastman och Anjou.  Ett  år  senare förelåg den nya 
normalplanen,  vi lken innehöll  planeringsanvisningar både för  de mindre 
folkskolorna och för  minimikursen28).  

Att  denna kurs upptogs som et t  al ternat iv,  föranledde bl  a  Svensk 
läraret idning at t  r ikta kri t ik mot den nya normalplanen.  Man menade 
at t  minimikursen kunde uppfat tas  som ful l t  legi t im och utnytt jas  av dem 
som föredrog en al lmänt kortare skolgång.  Den konservativa dagspressen 
hälsade däremot den föreslagna minimikursen med ut talad t i l l f redsställel
se.29) 

Normalplanens utvidgning av skolformer och t i i läggsanvisningar för  den 
konfirmationsförberedande minimikursen kan givetvis  uppfat tas  som en 
t i l lbakagång i  utvecklingen mot en mer al lmän medborgerl ig bi ldning.  
Men en så dan åtst ramning kan också ses som en anpassning t i l l  de rådande 
ekonomiska förhållandena,  vi lket  också antyt ts  i  motiven för  den nya 
normalplanen.  Den första normalplanen,  som t i l lkom under s lutet  av 
1870-talets  högkonjunktur,  betraktade de mindre skolorna som en icke 
normal och därför  temporär  skolform. 1889 års  normalplan,  som beslutades 
ef ter  en period av ekonomisk kris ,  f rämst  inom jordbruket ,  upptog 
anvisningar även för  dessa mer nödtorft iga skolformer.  I  en ekonomisk 
kärv t id minskade intresset  för  en al lmän folkbildning och reaktionen 
mot folkskolan blev mera ut talad 

Även om många,  och inte minst  lärarkåren,  uppfat tade 1889 års  
normalplan som et t  svek mot folkskolans sak,  kan det  samtidigt  hävdas 
at t  den ökade förutsät tningarna för  at t  al la  elever skulle  delges e t t  visst  
om än yt ter l igt  begränsat  mått  av reala kunskaper.  

I  den förnyade stadgan 1897,  som gjorde en åtski l lnad mellan fat t iga 
barn och barn med bristande fat tningsförmåga,  fanns däremot inte några 
reala ämnen upptagna under paragraf  48.  Enligt  denna stadga skulle de 
fat t iga barnen även fortsät tningsvis  kunna få t i l ls tånd at t  lämna skolan,  
när  de inhämtat  den konfirmationsförberedande minimikursen i  kr isten
domskunskap,  modersmålet ,  räkning och sång.  De barn som saknade 
nödvändig fat tningsförmåga skulle kunna lämna skolan även om de inte 
t i l lägnat  s ig hela denna kurs.30) 

Vid det  al lmänna folkskollärarmötet  år  1893 ut talade sig majori teten 
av del tagarna mot en t i l lämpning av minimikursen.  Sju år  senare 
inlämnade folkskollärarföreningen en särskild skrivelse t i l l  den kommitté 
som f å t t  i  upp drag at t  utarbeta en förnyad normalplan.  Bland le damöterna 
i  kommittén återfanns inspektör Lyttkens.  Som chef för  folkskolebyrån 
sat t  vid denna t id Carl  Kastman.31) 
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I  december 1900 utfärdades den nya normalplanen.  I denna tredje plan 
återfanns inte några förslag t i l l  minimikurser .32) 

Att  t i l läggsanvisningar för  minimikursen utelämnats i  1900 års  normalplan 
torde kunna sät tas  i  samband med den expansiva ekonomin och 
utvecklingen inom industr in.  Lärarkårens påtryckningar kan givetvis  
t i l lskrivas betydelse.  Men som t idigare berörts ,  h ade det  redan vid s lutet  
av 1800-talet  uppkommit något  av en barnarbetslöshet .  1 1895 års  
betänkande angående folkundervisningen i  vissa s täder påtalades också 
at t  de barn,  som där lämnade skolan före tolv års  ålder ,  hade svårt  at t  
erhål la  anstäl lning.  Att  under sådana förhållanden begära t idigare avgång 
enl igt  paragraf  48 to rde därför  inte ha vari t  l ika angeläget  för  de fat t iga 
stadsbarnen.  

För fat t iga barn på landsbygden,  där  många sysslor  a l l t jämt kunde skötas 
av minderåriga barn,  kan förhållandena givetvis  ha vari t  annorlunda.  Men 
även här  tycks en viss  utveckling m ot den mer fu l ls tändiga folkskolekursen 
ha vari t  på gång.  Det  framgår exempelvis  av inspektörsrapporten från 
perioden 1899-1904.  

Men denna rapport  har  inspektören även tvingats  konstatera at t :  

"Sorgligt  nog h änder äfven,  at t  barn lämna skolan el ler  tagas därifrån 
utan afgångsbetyg.  Där det ta  missförhållande icke härflyter  från en 
långt  i från ovanlig s jälfbestämmelse från barnens sida,  torde det  bero 
på föräldrarnas benägenhet  at t  så t idigt  som möjl igt  få  använda 
barnen t i l l  arbete i  hemmet el ler  å  platser ,  där  något  är  a t t  fört jäna.  
Detta dagliga ut t rädande ur skolan underlät tas  nog i  e t t  och annat  
skoldistr ikt  därigenom, at t  pastor  i  konfirmationsskolan intager barn 
i  sko låldern,  hvilka icke kunna förete vederbörl igt  afgångsbetyg el ler  
t i l låtelse t i l l  befr ielse från vidare skolgång.33) 

Med stadgeändringen år  1918 upphävdes denna möjl ighet  t i l l  t id igare 
avgång.  Nu gäl lde en al lmän sexårig skolplikt .  Redan innan stadgan trädde 
i  kraft  tycks dess föreskrif ter  om en obligatorisk sexårig skolgång i  
mycket  ha vari t  uppfyllda.  Så kunde exempelvis  inspektören meddela i  
rapporten från år  1917:  

"Det  förut  på vissa orter  gängse oskicket  hos föräldrar  och målsmän 
a t t  icke sända sina barn t i l l  skolan,  när  terminen börjar ,  utan hål la  
dem hemma t i l l  e t t  s tycke in på terminen oftast  utan anmälan om 
gil t iga orsaker,  börjar  al l t  mer at t  avtaga tack vare lärarekårens 
och sko lrådens kraft iga arbete för  et t  åstadkommande av en ordentl ig 
skolgång.  (—) Skolårens a ntal  är  sex och ål dern vid avgången växlar  
mellan 12 och 15 år .  Endast  undantagsvis  t i l låtas barn sluta sin 
skolgång enligt  paragraf  48 före fyl lda 14 år".34) 
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4.5 Frän massundervisning t i l l  klassundervisning 

Som framgått  i  föregående kapitel ,  föreskrev 1842 års  folkskolestadga 
växelundervisning som al lmän undervisningsmetod för  folkskolan.  G anska 
snart  kom dock den mekaniska växelundervisningsmetoden at t  kri t iseras,  
och redan år  1864 utfärdades et t  kungligt  cirkulär  som förkastade denna 
undervisningsform. Som t idigare framgått  var  växelundervisningsmetoden 
redan på väg ut  ur  den al lmänna folkskolan vid denna t id.  Utbyggnaden 
av den folkskoleförberedande småskolan torde ha bidragit  t i l l  det ta .  

Enligt  1864 års  cirkulär ,  som utfärdades av dåvarande ecklesiast ikminis
tern F F Carlson,  skulle  skolbarnen ut ifrån sina ol ika framsteg i  
lärokursen indelas i  ski lda klasser .  Så vi t t  det  var  möjl igt ,  skulle  varje 
klass undervisas direkt  av läraren.  Cirkuläret  kom såt i l lvida at t  r ikta 
sin udd mot den mekaniska utanti l läsningen då det  föreskrev at t  inget  
skulle  fö reläggas eleverna t i l l  bearbetning och utanti l läsning som t idigare 
ej  bl ivi t  förklarat  och genomgånget  av läraren.35) 

1878 års  normalplan fast lade denna ordning och fördelade samtidigt  
lärokursen för  skolan i  s in helhet  på småskolan med två årsklasser  och 
på folkskolan med fyra årsklasser .  

Övergång t i l l  klassundervisning blev möjl ig med statens ökade bidrag t i l l  
folkundervisningen.  Statsbidragen ökade kommunernas benägenhet  a t t  
anstäl la  f ler  lärare ,  vi lket  i  s in t ur  bidrog t i l l  en nedgång i  an talet  elever 
per  lärare.  

Kravet  på en lärarledd undervisning löstes i  många fal l  genom halvt ids-
el ler  varannandagsläsningen.  En sådan lösning blev inte ovanlig i  
skoldistr ikt ,  där  man av ol ika skäl  vi l le  begränsa barnens skolgång och 
kommunens ekonomiska åtaganden genom den t idigare nämnda halvt ids
läsningen.  Men en sådan lösning kunde också medföra vissa pedagogiska 
vinster  då barnens skolgång härigenom blev jämnare.  S å har  inspektören 
exempelvis  framhålli t  i  rapporten från 1882-1886: 

"De öfriga fasta folkskolorna hafva en folkskoleafdelning och en 
småskoleafdelning,  som vanligen undervisas på ol ika t ider ,  ant ingen 
så a t t  de ol ika afdelningarna besöka skolan ol ika dagar i  veckan,  
el ler  så at t  småskoleafdelningen undervisas i  början af  höst terminen 
och slutet  af  vårterminen och folkskoleafdelningen under den öfr iga 
t iden.  Denna senare anordning har  den fördelen,  a t t  skolgången blir  
jemnare,  emedan de äldre barnen då få användas t i l l  arbetet  i  
hemmet under den t id,  då de mest  behöfvas,  nemligen höst  och vår .  
Man undkommer då äfven de svårigheter ,  som uppstå,  när  man vid 
uppgörandet  af  läsordning måste fördela de ol ika ämnena på endast  
t re  dagar i  veckan.  I å tski l l iga af  de skolor ,  som på det ta  sät t  äro 
anordnade,  är  dock en dag i  veckan anslagen t i l !  undervisning af  
den afdelning,  som för t i l l fäl le t  icke har  sin läst id".36) 
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En ful ls tändig genomförd klassindelning var  t i l l  en början svär a t t  
åstadkomma. Enligt  rapporten 1882-1886 återfanns bland inspektörsom
rådets  244 skol or  endast  sex småskolor och en folkskola av Aa-form, d är  
varje klass u ndervisades av en särskild lärare.  I  övrig a skolor  hade läraren 
at t  undervisa två el ler  f lera klasser  samtidigt .  

Kravet  på en undervisning under lärarens direkta ledning,  som det  
föreskrevs i  1864 års  cirkulär ,  kunde i  samundervisade klassavdelningar 
lösas med hjälp av "tysta övningar".  Denna form av självständigt  arbete,  
som introducerades i  Sverige av ecklesiast ikministern F F Carlson,  avsåg 
at t  hål l  den ena klassen sysselsat t  med teckning el ler  skrivning,  medan 
läraren undervisade de n andra i  ex empelvis  geografi  el ler  naturkunnighet .  

I  18 78 års  normalplan f ick de tysta övningarna en pedagogisk motivering.  
I  anvisningarna för  modersmålet  i  folkskolan angavs föl jande:  

"Då sist  nämnda öfningar (skrivövningarna) l ämpligen böra förekomma 
redan t idigt ,  icke blott  i  ändamål at t  öfva välskrifning,  utan äfven 
för  at t  lära barnen at t  skrif t l igen redogöra för  et t  innehåll ,  som 
under läsning el ler  genom lärarens muntl iga framstäl lning bl ifvi t  d em 
bekant ,  och då sådana öfningar,  s tälda i  behörigt  samband med den 
öfr iga undervisningen,  med fördel  kunna användas såsom tysta 
öfningar för  en afdelning el ler  klass,  som för t i l l fäl let  e j  omedelbart  
undervisas af  läraren,  har  det  så mycket  mer vari t  nödigt  at t  på 
dem lägga vigt ,  sär ledes som de i  många skolor bl ifvi t  a l l t  för  l i tet  
begagnade och t i l l  s i t t  verkliga värde för  undervisningen uppskatt  
ade".37) 

Av ci ta tet  framgår at t  de tysta övningarna inte t i l l räckligt  bl ivi t  brukade 
i  den pedagogiska praktiken och därt i l l  inte rönt  någon större 
uppskattning bland lärarna.  Motståndet  kan möjl igen ses som et t  ut tryck 
för  at t  lärarna såg denna form av lösning på problemet med de 
heterogena undervisningsgrupperna som et t  hinder för  en utbyggnad av 
de mer ful lvärdiga skolformerna.38) 

Med folkskolestadgan 1882,  som t i l lkom under en period av ekonomisk 
stagnat ion,  blev de tysta övningarna ut tryckligen föreskrivna.  I s tadgan 
angavs sålunda:  

"Vid läsordningens uppgörande bör för  öfr igt  iakt tagas (—) at t  de 
särskilda klasserna omedelbart  undervisas af  läraren,  och at t ,  då två 
el ler  f lera klasser ,  hvilka skola af  en lärare samtidigt  handledas,  
ej  kunna med fördel  undervisas t i l lsammans,  en el ler  f lera af  dem 
sysselsät tas  med tysta öfningar".39) 

I  den efterföljande normalplanen 1889 inskränktes antalet  " tysta 
övningar".  Som motiv angavs dels  det  motstånd de rönt ,  dels  de 
svårigheter  de medfört  vid undervisningen i  vissa ämnen.  Trots  den vid
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tagna inskränkningen betonades samtidigt  övningarnas betydelse som 
medel  at t  öva barnen t i l l  s jälvständigt  arbete.  Denna pedagogiska 
motivering för  "tysta övningar" upprepades senare i  1900 års  normal-
plan.40) 

Vid övergången från massundervisning t i l l  klassundervisning t i l lskapades 
en kvali tat ivt  ny undervisningsform, en form som accentuerades av den 
materiel la  förändring i  undervisningsrummet som kom t i l l  s tånd under 
s lutet  av 1800-tale t .  

I  de stora lancasterskolorna bedrevs undervisningen i  en stor  sal  med 
de ol ika cirklarna vanligen uppri tade på golvet .  Övningarna i  cirklarna 
bedrevs s tående,  och bänkarna,  i  form av långbänkar,  utgjordes i  många 
fal l  av plankor som lagts  på bockar ( jfr  not  3:35).  Vid övergången t i l l  
klassundervisning började en ny typ av bänkar -  pulpeter  -  at t  tas  i  bruk.  
Så har  exempelvis  inspektören skrivi t  i  rapporten från 1877-1881: 

"Af de 119 skollokaler ,  som vid 1881 års  s lut  voro färdiga,  kunna 
29 betecknas såsom goda,  78 medelmått iga och 11 under medel
måttan.  Under rubriken "god" har  jag hänfört  sådana,  som hafva 
belysning från 2 sidor och ändamålsenliga pulpetbänkar,  samt i  öfrigt  
äro inrät tade i  en ungefärl ig öfverensstämmelse med normalri tning
arna.  "Medelmått iga" har  jag kallat  sådana,  som äro byggda på det  
gamla sät tet ,  så at t  salen har  fönster  på 3 väggar,  men el jest  äro 
snygga,  rymliga och sunda.  De f lesta sådana hafva långbänkar.  På 
några stä l len f inns dock pulpeter .  De,  som icke äro t i l l f redsstäl lande 
i  f råga om snygghet ,  utrymme el ler  sundhet ,  äro hänförda t i l l  det  
t redje s laget .  Venti ler  hafva temligen al lmänt bl ifvi t  anbragta i  
lärosalarne.  På de stat ioner,  der  egna lokaler  icke f innas,  utan skolan 
måste hål las  i  enskilda bostäder ,  är  det  naturl igt ,  a t t  s tora 
svårigheter  måste möta a t t  erhål la  lämpliga rum. Allmogen har  
visserl igen i  a l lmänhet  ganska välbygdt ,  men som lärosalar  äro 
rummen icke t jenliga.  Ofta äro bänkarna af  mycket  dål ig beskaffen
het".^ 1)  

Drygt  två årt ionden senare kunde inspektören i  rapporten från 1899-1904 
meddela at t  skolmöblerna i  allmänhet  var  t i dsenliga.  Långbänken f örekom 
nu i  al lmänhet  endast  i  skogsbyar.42) 

4.6 Från kollektiv t i l l  individ 

Med de moderna pulpeterna t i l ldelades varje elev sin särskilda plats  i  
rummet.  Pulpeterna var så konstruerade och placerade at t  de med 
nödvändighet  r iktade elevernas uppmärksamhet åt  samma håll ,  mot 
läraren.  Och läraren hade l iksom t idigare sin givna plats  i  katedern som 
vanligen var  placerad på en upphöjd plat tform. 
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När eleverna placerades i  s ina pulpeter  blev de enskilda och avskilda 
från varandra.  Varje enskild elev kom därmed at t  kunna urskil jas  ur  
massan och särskil jas  från varje annan elev i  undervisningsgruppen och 
därmed framstå som individ.  Det  kan noteras at t  denna utkristal l isering 
av individen skedde samtidigt  som undervisningen i  r iket  blev mera 
enhetl igt  och l ikformigt  ordnad.  

Vid övergången t i l l  klassundervisning kunde även discipl inen anta nya 
former.  Kontrol len av massan i  de stora lancasterskolorna byggde på 
exercismässig dri l l .  Varje ö verträdelse medförde stränga straff ,  vanligen 
i  form av kroppsaga.  När individen framträdde ur massan blev han/hon 
lät tare at t  uppfat ta  och lägga märke t i l l .  Genom sin placering i  rummet 
kunde varje elev s tändigt  känna sig iakt tagen.  Inget  kunde tänkas undgå 
lärarens ögon,  när  han/hon,  från sin upphöjda plats  bl ickade ut  över 
klassen.  Men eleverna kunde också på et t  annat  sä t t  iaktta  och 
kontrol lera varandra.  Och när  det  blev möjl igt  för  eleven at t  se sig 
själv i  förhållande t i l l  andra uppkom också bet ingelser  för  s jälvmedveten
het  och självkontrol l .  Övergången från massundervisning t i l l  klassundervis
ning kan såt i l lvida ses som en övergång från en discipl inering byggd på 
yt tre  tvång t i l l  en discipl inering som inre tvång el ler  självdiscipl in.  Den 
nya formen av discipl inering kan sät tas  i  samband med den humanitära 
ideal ism som också inrymdes i  den borgerl iga l iberal ismen och bl  a  kom 
t i l l  ut tryck i  d e nya rät tsreglerna.  Samtidigt  kan det  sägas at t  övergången 
t i l l  et t  kapital is t iskt  produktionssät t  krävde en ny typ av individinriktad 
social  kontrol l  av det  arbetande folket .  Övergången var inte omedelbar 
och länge än skulle kroppsaga komma at t  utövas.43) 

Skif tet  från massundervisning t i l l  klassundervisningen kan också ses som 
en process som innebar undervisningens och därmed skolbarnens avtagande 
koliektivi tet  och t i l l tagande individuali tet .  Denna process hade sin 
paral lel l i tet  i  1800-talssamhällets  sociala omvandling.  Med den na omvand
l ing fr igjordes den enskilde ur  kollektivet .  De sociala rela t ionerna 
individualiserades och det  uppstod en arbetsmarknad med fr ia  individer ,  
f r ia  at t  ingå t i l l fäl l iga avtal  med arbetsköparen men också f r ia  a t t  skapa 
sin egen framtid.  Idémässigt  hade förestäl lningen om den individuella  
fr iheten sin förankring i  l iberal ismen.  Denna sammansatta  men föga 
enhetl iga doktr in,  med rötter  i  1600-talet  och 1700-talet ,  innefat tade 
idéströmningar som återspeglade det  framväxande borgerskapets  kamp 
för  ekonomisk och poli t isk fr ihet .  I  den ideologiska kampen mot det  
existerande ståndsamhället  förfäktade de principerna om fr ihet  och 
jämlikhet .  

Som t idigare framhåll i ts  var  den svenska medelklassen,  som den 
formerades under början av 1800-ta let ,  språkrör för  de l iberala idéerna 
och förmedlare av en ny förestäl lningsvärld,  en borgerl ig.  
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Den nya t idens barn föddes t i l l  et t  samhälle,  där  klockan och klocktid 
al l t  mer och i  a l l t  f ler  sammanhang tvingade,  såväl  vuxna som barn,  
t i l l  punktl ighet  och effekt ivitet .  Detta  tvång kunde givetvis  vara 
väsentl igen ol ika för  ol ika kategorier,  i  ol ika sammanhang och i  ol ika 
sociala mil jöer .  1 den al lmänna små- och folkskolan fostrades barnen at t  
passa tiden och at t  arbeta f l i t igt .  Andra bjudande normer var  noggrannhet ,  
renlighet  och sedlighet .  Den sociala kontrol len och lärarens r igorösa 
mönstring tvingade t i l l  ef ter levnad,  samtidigt  som dessa dygder 
framstäl ldes som ideal  av lärarna och i  lästexterna.  En moral ,  som 
ursprungligen kunde definieras som borgerl ig,  kom därvid at t  framstå 
som en enhetsmoral  för  al la .44) 

Med d enna moral  parades en betoning av individen och en syn på barnet  
och barndomen som en t id av avskildhet  och fr ihet .  Denna syn på barnet  
och barndomen,  som kan föras t i l lbaka på en förändringsprocess med 
röt ter  i  medelt iden,  ledde under 1800-talet  fram t i l l  e t t  nytt  barndoms
begrepp.  Den ledde också fram t i l l  nya uppfostr ingsideal ,  där  individens 
fr ihet  och internaliserad moral  var  de bärande principerna.45) 

Liknande principer  framfördes av den t yske f i losofen och pe dagogen Johan 
Fredrik Her bart  (1776-1841),  vars  didaktik i  hög grad kom at t  bl i  
mönsterbi ldande för  det  svenska undervisningsväsendet .  Enligt  Herbart  
var  al l  undervisning fostrande och borde som sådan vara planlagd.  Med 
discipl in (Regirung) avsåg han den hjälp och ledning uppfostraren skulle  
ge det  outvecklade barnet ,  en ledning som förutsat te  såväl  auktori tet  
som kärlek och lydnad från barnets  s ida.  Med discipl in och undervisning 
blev den egentl iga fostran av den sedliga karaktären (Tucht)  möjl ig.  Den 
ut ifrån styrda fostran skulle  leda fram t i l l  s jälvdiscipl in.  Som al lmänna 
undervisningsprinciper  betonade Herbart  anpassning t i l l  individens 
utveckling,  et t  mångsidigt  t i l lgodoseende av dennes intressen och 
självverksamhet.46) 

Principerna om fr ihet  och internal iserad moral ,  som kom a t t  framstå som 
den svenska borgerl ighetens uppfostr ingsideal ,  formulerades också av 
förfat tar innan Ellen Key (1849-1926) vid sekelskif tet  1900 i  essäsam
lingen "Barnets  århundrade".  Pedagogiskt  hade Ellen Key tagit  s tarka 
intryck av Rousseau men byggde också på idéer  f rån bl  a  Charles Darwin,  
August  Comte och John Stuart  Mill .  

El len Key gav en ideal iserad framstäl lning av b arnet  och fa mil jen.  Samma 
ideal isering har  tagi t  gestal t  i  d e famil jemålningar som skapades av Carl  
Larsson.  Båda dessa kulturpersoner kan sägas ha get t  ut tryck för  en 
drömbild av hem och barndom, en bild som vid denna t id föga 
överensstämde med den verklighet  som de f lesta av barnen i  små- och 
folkskolan hade at t  leva i .  
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När d et  gäl lde undervisningen,  menade Key,  at t  den t idiga undervisningen 
(motsvarande småskolan) kunde handhas av hemmen och modern.  Här 
skulle  barnet  inhämta den nödvändiga grunden i  läsning,  skrivning,  
räkning,  geografi ,  naturkunnighet  och historia .  Därefter  skulle  föl ja  en 
samskola för  al la  sociala grupper fram t i l l  dess barnet  fyl l t  15 år .  Som 
bärande principer  för  undervisningen i  samskolan framhöll  hon valfr ihet ,  
åskådlighet  och social  fostran.  Den personliga rät ten och fr iheten at t  
väl ja  g äl lde inte minst  rel igion och kristendomsundervisning.  Här avvisade 
hon varje form av åsiktstvång och menade at t  denna undervisningen var 
en uppgift  enbart  för  hemmen. 

Ellen Key,  s jälv uppvuxen med l iberal ismen och senare socialdemokrat ,  
f ick s tarkt  gehör för  s ina idéer  bland samtidens kulturradikaler ,  biand 
dem de unga folkskoleideologerna.  De redan e tablerade förbigick däremot 
den första upplagan av "Barnets  århundrade" med tystnad,  medan den 
andra upplagan,  som utkom år  1900,  f ick en hel t  annan uppskattning.47) 

Med d en t i l l tagande individualismen,  det  nya barndomsbegreppet  och det  
växande intresset  för  och betoningen av vetenskap utvecklades under 
s lutet  av 1800-talet  psykologin och som en gren av denna barnpsykologin.  
Något senare t i l lkom pedagogik som självständig forskningsdiscipl in.48) 
Intresset  för  de nya vetenskaperna kom t i l l  ut tryck även inom 
folkskollärarkåren.  Så höll  exempelvis  folkskolläraren J  Franzén 
(1856-1935),  sedermera inspektör och ledamot i  folkundervisningskom
mittén 1906,  e t t  föredrag "Om barnpsykologiska iakttagelser" vid det  
tolf te  folkskol lärarmötet  1898.  I  föredraget  konstaterade han föl jande:  

"Vi förstå nämligen nu tydligare än förr ,  a t t  den kunskap,  vi  äga 
om den vuxna människans själsl i f ,  inte utan vidare låter  t i l lämpa 
sig på barnet ,  utan vi  måste göra just  barnet  t i l l  direkt  föremål för  
våra studier  under användning af  den moderna vetenskapens metoder.  
Det  är  det ta  senare,  som man under det  senaste decenniet  
mångenstädes i  ut landet  påbörjat .  Jag säger med afsikt  påbörjat .  
Detta  arbete,  l ikaväl  som hvarje annan vetenskaplig forskning,  k räfver 
nämligen et t  rundligt  mått  af  arbetskraft ,  t id,  tålamod och ihärdighet .  
Här som annanstädes.  måste den,  som lägger hand t i l l  verket ,  vara 
förberedd på at t  åter  och åter  göra nya försök.  Äfven oss ål igger 
det  at t ,  så långt  våra krafter  räcka,  taga del  i  det ta  forskningsarbete,  
så kärt  det  är  oss at t  i  grund lära känna just  de barn,  med hvilka 
hvar och en af  oss har  at t  skaffa .  Många tecken tyda ock på a t t  
et t  l i f l igt  intresse för  denna sak håller  på a t t  växa fram inom 
Sveriges folkskollärarekår,  at t  denna kår icke vil l  hål la  s ig f järran 
från det ta  för  en rat ionell  uppfostran så betydelsefulla  arbete".49) 

I  c i ta tet  har  föredragshållaren get t  ut tryck för  en uppfat tning som vid 
denna t id börjat  växa sig al l t  s tarkare.  En rat ionell  uppfostran och 
undervisning förutsat tes  bygga på posi t iva kunskaper vunna med hjälp 
av vetenskapliga metoder.50) Enligt  föredragshållaren,  som själv var  väl  
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insat t  i  samtidens internationella  skolforskning,  borde folkskollärarna 
själva lära sig de vetenskapliga metoderna sä at t  de kunde undersöka 
de egna skolbarnen.  Han hänvisade därvid dels  t i l l  s tat is t iska metoder,  
dels  t i l l  individual i tetsmetoder.  I  anslutning t i l l  de förra omnämndes 
undersökningar rörande barns minne,  fördomar och intressen.  

Bland forskarna nämndes namn som Stanley Hall ,  Alfred Binet ,  Joseph 
Taylor och Herman Ebbinghaus.  Av de t re  individual i tetsmetoderna -  den 
Russelska,  den Groszmannska och den Hartmannska -  framhöll  föredrags
hållaren främst  den sistnämnda,  vi lken samma år  också publicerats  i  
"Pedagogiska skrif ter" .  Tidskrif ten,  för  vi lken Fra nzén var redaktör,  utgavs 
av Sveriges al lmänna folkskollärareförenings l i t teraturkommitté .  Den 
undersökning som där publicerats  rörde barns förestäl lningskrets .  Sin 
framstäl lning avslutade Franzén med föjande klargörande:  

"Då jag talat  om stat is t iska metoder,  har  jag icke därmed sagt ,  at t  
barnets  individuali tet  skal l  af  läraren förbises.  Man insamlar icke 
stat is t iskt  material ,  för  at t  man skall  behandla al la  barn ef ter  en 
och samma schablon.  Genom dessa metoder f inner man visserl igen 
l ikheten hos en del  barn,  men ock ol ikheten,  ja  individuella  
egendomligheter ,  som kräfva en speciel l  pedagogisk behandling,  och 
som lämna oss en säker ledning för  barnets  behandling enligt  dess 
individuali te t .  Ännu bät tre  ledning i  det ta  ämne lämna individuali-
tetsmetoderna".51 )  

Som framgår av ci tatet  skulle  de stat is t iska metoderna dels  peka ut  det  
som al lmänt gäl lde hos gru pper av barn som gossar ,  f l ickor,  å ldersklasser ,  
dels  peka ut  det  individuell t  avvikande.  Individuali tetsmetoderna var  
däremot särskil t  väl  användbara,  när  det  gäl lde at t  nå kunskap om den 
specif ika individen.  En undervisning anpassad t i l l  individens utvecklings
nivå,  som t  ex Herbart  betonade,  var  såt i l lvida teoret iskt  möjl ig.  Med 
en indelning av lärokursen i  årsklasser  ökade också förutsät tningarna för  
en praktisk t i l lämpning.  Direktundervisningen r iktades nu t i l l  en utveck-
l ingsmässigt  mer homogen grupp.  

kJ  Modersmålsämnet i  den al lmänna folkskolan 

Med 1878 års  normalplan blev modersmålet  et t  självständigt  läroämne 
i  små- och folkskolan,  och i  det ta  ämne inrymdes läs-  och skrivundervis-
ningen.  Som inledningsvis  berördes hade folkundervisningen al l t  sedan 
reformationen bedrivi ts  på svenska.  Men först  med normalplanen 1878 
upphöjdes modersmålet  t i l l  e t t  s jälvständigt  läroämne i  den al lmänna 
folkskolan.  Drygt  t jugo år  t idigare (1856) hade det  fåt t  en motsvarande 
stäl lning i  läroverket .52) 
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Att modersmålet  t i l ldelades en posi t ion som självständigt  läroämne i  
läroverket  kan ses som en seger för  den framväxande medelklassen och 
dess utbi ldningssträvanden.  Behovet  av en utbi ldning på modersmålet  och 
en inriktning mot prakt iska och reala kunskaper hade kommit  t i l l  ut tryck 
redan under s tormaktst iden.  Dessa strävanden accentuerades under 
1800-talets  första hälf t  och kunde med medelklassens ökade inflytande 
få  si t t  off iciel la  genombrott .  Den naturvetenskapliga utbi ldningen f ick 
l ikaså en ökad utbredning och år  1905 infördes realskolan.53) 

Att  modersmålet  gjordes t i l l  s jälvständigt  l äroämne i  små- och folkskolan,  
innebar inte a t t  det  samtidigt  blev det  ledande ämnet.  Denna posi t ion 
t i l ldelades al l t jämt kristendomsämnet och det ta  t rots  at t  modersmålet  
t i l lskrevs stor  betydelse och i  normalplanens förslag t i l l  läsordning 
t i l ldelades betydligt  f ler  veckotimmar än kristendomsämnet.54) 

1889 års  normalplan innebar tom att  kristendomsämnet i  viss  mån 
stärkte sin stäl lning.  I  vissa skolformer kom antalet  veckotimmar i  
kris tendom därvid at t  överst iga antale t  veckotimmar i  modersmålet .  I  
samma plan t i l ldelades katekesundervisningen upp t i l l  hälf ten av 
kristendomsämnets veckotimmar.55) Denna förstärkning av kristendoms
ämnet och framför al l t  katekesläsningen kan förstås mot bakgrund av 
de förhållanden som rådde i  1880-talets  samhäl le.  Vi har  t idigare pekat  
på den ekonomiska stagnation som framför al l t  drabbade jordbruket  och 
bl  a  tog sig ut tryck i  en starkt  ökad emigrat ion.  Därt i l l  kom dels  de 
ol ika separat is t iska rörelser  som bl  a  drog med sig många av folkskolans 
lärare,  dels  de angrepp som från radikalt  hål l  r iktades mot den etablerade 
överklassen.  Angreppen uppfat tades av denna som et t  hot  mot det  
existerande samhäl let  och besvarades med repression i  ol ika former.56) 
En upp märksammad brist  i  de n uppväxande g enerat ionens kristendomskun
skaper kan i  e t t  sådant  läge ha get t  argument för  en återgång t i l l  den 
gamla kyrkliga lästradit ionen med dess katekesläsning.  

I  den påföljande normalplanen (1900) bibehöll  kris tendomsämnet och 
katekesen sin dominerande stäl lning även om utanläsningen trängdes 
t i l lbaka.  

Att  kris tendomsämnet al l t jämt behöll  s in ledande posi t ion i  de off iciel la  
läroplanerna under perioden 1878-1918 kan också t i l lskrivas sådana 
ledande skolmän som Carl  Kastman som medverkade vid utformningen 
av samtl iga t re  normalplaner,  1878,  1889 och 1900.  Kastman var s tarkt  
konservativ och ansåg folkskolans uppgift  främst  vara at t  uppfostra barnen 
för  det  himmelska ( jfr  not  3:88).  

Domkapit len,  som for tfarande fungerade som mellaninstanser  och 
därigenom fick e t t  väsentl igt  inflytande på det  regionala skolarbetet ,  
s log också vakt  om den gamla undervisningstradit ionen.  De stat l iga 
folkskoleinspektörst jänsterna innehades också huvudsakligen av präster .  
Den kommunala skolförvaltningen låg i  regel  på kyrkostämman och skol
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råden.  Undantagen var här  s täder som t  ex Göteborg,  där  folkskolans 
angelägenheter  handhades av den borgerl iga kommunen,  understäl ldes 
stadsful lmäktige och sköttes av en al lmän folkskolestyrelse.57) 

Trots  prästerskapets  dominans inom de officiel la  ledningsorganen 
kännetecknades den aktuella  perioden av en fortgående sekularisering 
och betydande förändringar i  den pedagogiska idédebatten.  Debatten 
berörde inte minst  läs-  och skrivundervisning och ledde också fram t i l l  
vissa konkreta förändringar som svarade mot den nya t idens krav och 
intressen.  

För at t  belysa frågan om förändringar i  modersmålsundervisningens 
innehåll  och form inleder vi  med de t re  normalplaner som var aktuella  
under ol ika delar  av t idsavsnit tet  1878-1918.  För at t  göra en fortsat t  
jämförelse möjl ig hämtas exempel från den skolform som betecknas med 
l i t tera Aa,  vi lka avsåg folk-  r espektive småskola med särskild lärare el ler  
lärarinna.  

Den första normalplanen 1878 indelade den organiserade folkunder
visningen i  en småskola och en folkskola.  Småskolans lärokurs i  
modersmålet  var  i  s in helhet  koncentrerad t i l l  läsning och skrivning och 
lärogången strukturerad i  sex moment,  av vi lka de tre  första momenten 
skulle  vara avklarade innan eleven f lyt tades t i l l  andra årsklassen.  
Innehållet  i  vart  av de sex momenten angavs sålunda:  

"I .  Förberedande öfningar,  afseende at t  lära barnen rent  och 
tydl igt  ut tala språkljuden samt skrifva bokstäfvernas grund
former.  

II .  Inlärande af  l judens beteckning i  skrif t  och tryck samt läsning 
och skrifning i  den mån l judtecknen hinnas inläras,  jemte 
öfningar at t  redogöra för  de i  orden förekommande l jud,  
l judtecken och stafvelser  ("Skrif läsning") .  

III .  Läsning af  lät tare stycken samt afskrifning af  ord och enklare 
meningar.  

IV. Fortsat ta  läsöfningar,  afseende såväl  färdigheten at t  läsa rent  
och säkert  som redogörelse för  innehållet  af  lät t fat t l igare 
stycken.  

V. Fortsat ta  öfningar at t  redogöra för  de i  orden förekommande 
l judtecken,  samt muntl iga och skrif t l iga öfningar at t  uppdela 
ord i  s tafvelser .  

VI.  Skrifning af  ord och stycken,  dels  ur  bok,dels  ef ter  diktamen"58) 

Även f olkskolans modersmålskurs var  fokuserad på läsning och skrivning.  
Läsning innefat tade dels  "kursiv läsning",  dels  "välläsning".  Den förra 
avsåg at t  ge eleverna färdighet  at t  säkert  och f lytande läsa i  bok.  Den 
senare skulle  övas på redan kända texter ,  dvs sådana läsestycken som 
t idigare bl ivi t  genomgångna och förklarade.  Til l  läsningen hörde också 
at t  uppfat ta  och muntl igt  kunna redogöra för  det  lästa och i  vissa fal l  
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dessutom at t  läsa utanti l l .  Utanti l läsningen var fö rbehållen därt i l l  särskil t  
lämpliga texter  som exempelvis  de poetiska inslagen i läseboken,  

Skrivundervisningen innefat tade fem olika delmoment:  skrif t l igt  återbe
rät tande,  enkla beskrivningar,  rät tskrivning och som et t  eget  moment,  
välskrivning.  Därt i l l  kom undervisning i  de delar  av språkläran som var 
nödvändig för  at t  inhämta den övriga lärokursen • modersmålet .  
Språkläreövningarna var koncentrerade t i l l  folkskolans tredje och f järde 
klass,  dvs de två sis ta  årsklasserna.  

Lärogången läsning var baserad på innehåller  den t idigare nämnda 
"Folkskolans läsebok" Urvalet av texter för respektive klass angav 
såt i l lvida en lärogång för  var  och en av de fyra klasserna,  samtidigt  
som fördelningen av läsebokens texter  blev en strukturerad lärogång 
genom hela folkskolan.  Följande utdrag visar  lärogången för  andra 
årsklassen.  De angivna rubrikerna i l lustrerar  samtidigt  et t  mnehåli  som 
var representat ivt  för  Folkskolans läsebok:  

"Läseb.  Afd I :  År st iderna;  Barnens bön för  färderneslandet;  Vid skog 
och sjö;  Ondt samvete har  dom i  barmen; Vintervisa.  
Läseb.  Afd II :  Sång t i l l  färderneslandet;  Lapparne;  Renen;  Björnen:  
Jägarens sång;  Skildringar från Herjedalen;  Vargen;  Dannemora 
grufvor;  Svalan;  Räfven;  Ha ren;  Planteringar på landsbygden;  Storken.  
Läseb.  Afd III :  Fri thiofs  saga;  Ragnar Lodbroks saga:  Stockholms 
anläggning;  Konungamötet  i Skara;  Gustaf  Vasa och Dalkarlarne:  
Soldatgossen.  
Läseb.  Afd IV: Ejderg åsen;  Vågen;  Saari järvi  socken • F inland;  Bönder 
Paavo och hans hustru;  Si lkesmasken;  Vesuvius:  En öken resa:  Djurl ifve T  

på Nordamerikas grässlät ter" .59) 

De texter ,  som j tgjorde inderlag för  klassens läsövningar ga\  ->amtidigi  
undertag för  skrivövningar Med norm alplanen Kodifierades den praxis  som 
vari t  bruk al l t  sedan Folkskolans läsebok togs bruk vid s lutet  a\  
1860-talet .  Skrivningen koncentrerades huvudsakligen t i l l  avskrivning a\  
läsebokens texter  direkt  ur  boken el ler  ur  minnet  

1889 års  normalplan medförde ingen egentl ig förändring vad gäl lde 
modersmålsundervisningens innehåll .  Med den nya normalplanen kom dock 
välskrivning at t  urskil jas  som et t  eget  moment småskolans lärokurs.  
Detsamma gällde momentet  rät tskrivning i  folkskolans lärokurs.  Möjligen 
kan denna framskrivning av välskrivning respektive rät tskrivning ses som 
et t  ut tryck för  en s tarkare betoning av de båda momenten,  vi lka därför  
t i l ldelades en mer framskjuten posi t ion inom modersmålsundervisningen 

Liksom 1889 års  normalplan gav inte hel ler  1900 års  normalplan ut tryck 
för  någon större förändring av modersmålsundervisningens innehåll .  En 
ökad betoning av uppsatsskrivning kan dock noteras anvisningarna för  
folkskolans första och andra årsklass.  Ser  v;  t i l l  antalet  veckotimmar 
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kan det  kanske hävdas at t  modersmålet  i  någon män stärkte sin posi t ion 
i  1900 års  normalplan då ämnet t i l ldelades yt ter l igare t re  veckotimmar 
total t  (se bi laga).  I  det ta  sammanhang bör det  dock påpekas a t t  någon 
egentl ig t implan inte förekom i  de t re  första normalplanerna.  En 
t imberäkning kan göras med hjälp av de förslag t i l l  läsordningar för  ol ika 
skolformer som presenterades som bilagor i  respektive normalplan.  Men 
då undervisningen bedrevs i  ski lda sko lformer och sko lgången både kunde 
variera i  längd och för  många barn där t i l l  var  yt terst  ojämn, m åste dylika 
beräkningar t i l lskrivas en begränsad användbarhet  för  jämförelser  över 
t id.  Förslagen t i l l  läsordning angav dessutom olika al ternat iv för  samma 
skolform. Det  totala veckotimtalet  kunde därför  variera beroende på 
al ternat iv man föl jde.  

4.8 Läsundervisningen 

4.8.1 Mot en läspedagogik med barnet  i  centrum 

Ljud och skrivläsemetoden gick segrande ur 1800-talets  läsmetoddebatt .  
Debatten avstannade mot s lutet  av århundradet ,  samtidigt  som den 
grundläggande läsundervisningen började kri t iseras för  formalism och 
extrem systematik.  Formalismen,  menade kri t ikerna,  f järmade undervis
ningen från barnen och gjorde dem främmande för  innehållet  i  det  
lästa.60) 

Vid början av sekelskif tet  1900 gjordes et t  nytt  försök at t  introducera 
en helordsmetod för  den första läsundervisningen.  Denna metod,  som 
utarbetats  av Anna Kruse och hennes medhjälpare -  Laura Löwenhielm 
-  kan ses som et t  av många exempel på den betoning av barnet  som 
var aktuel l  vid början av 1900-talet .  Anna Kruse (1861-1931) var  ef ter  
en studieresa t i l l  USA år  1904 starkt  influerad av amerikansk pedagogik.  
Sin läsmetod presenterade hon förs t  i  e t t  föredrag med t i teln "Arbets
metoder i  småskolan" vid Pedagogiska säl lskapets  sammanträde i  mars 
1906.  Föredraget  t rycktes senare i  några nummer av "Svensk Läraret id-
ning".61) 

I  s i t t  föredrag kri t iserade- hon skolan,  som hon a nsåg förhindrade barnens 
utveckling,  gjorde dem osjälvständiga och opraktiska och dessutom 
förkrymte deras fantasi .  Undervisningen tog inte hänsyn t i l l  barnens 
iakttagelseförmåga,  och den beaktade inte hel ler  a t t  inlärandet  av at t  
tala  och at t  läsa föl jde samma principer .  Ljudmetoden,  som inte var  
grundad på tanken och ordet  i  dess helhet ,  hade blivi t  e t t  mål i  s ig,  
menade Anna Kruse.  

I  s tä l let  för  ord möttes barnet  av lösryckta l jud.  Själva l judningen innebar 
dessutom at t  tanken leddes bort  från de begrepp som orden betecknade.  
Och när  l judningen väl  var  genomförd,  hade ordet  så l i ten l ikhet  med 
det  r ikt iga ut talet  at t  lärarinnan vanligen f ick översät ta  el ler  ge "barnet  
tanken i  present".62) 
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Lärogången vid den första läsundervisningen borde,  enligt  Anna Kruse,  
i  s täl let  vara upplagd på föl jande sät t :  

"1.  Betraktandet  af  e t t  föremål och läsandet  af  motsvarande ordbild.  
2.  Betraktandet  af  en bild af  föremålet  och motsvarande ordbild.  
3.  Längre fram: lyssnande t i l l  det  talade ordet  och läsande af  mot

svarande ordbild.  
4.  Til l  s is t :  betraktandet  av ordbilderna ensamma, ordnade t i l l  et t  

sammanhang,  då man låter  dessa ensamma väcka tanken".63) 

Ordbildmetoden,  som stödde sig på principerna om åskådning och 
meningsfullhet  tog sin utgångspunkt i  tolv grundord,  vi lka barnen skulle  
uppfat ta  som helheter .  Det  första ordet  var  bi .  Undervisningen inleddes 
med e t t  samtal ,  där  läraren förevisade et t  bi  och en vaxkaka och r i tade 
e t t  bi  på tavlan.  När barnen på det ta  sät t  fåt t  begreppet  klart  för  s ig,  
presenterades ordbilden med små tryckbokstäver,  vi lka även barnen f ick 
forma.  Därefter  f ick eleverna kl ippa ut  bokstäverna ur  s ina bokstavs
plat tor  och lägga dem på ordet  bi  på läsplat tan,  där  samtl iga grundord 
återfanns i  bi ld och med ordbild.  Samtidigt  som barnen lade sina 
bokstäver på läsplat tan,  skulle  de långsamt ut ta la ordet  så at t  de hörde 
de l jud som motsvarade tecknen.  Med hjälp av l judtecknen bi ldades e f ter  
hand all t  f ler  nya ord.  

När samtl iga grundord var  inlärda,  och barnen lär t  känna bokstäverna 
i  a lfabetet ,  kunde bi lderna göras mer sammansatta  och barnen tränas 
at t  formulera små berät telser .  Innehållet  i  en sådan berät telse kunde 
bl i :  

" tre  små barn s tå  på en bro.  de se på en båt .  i  båten si t ter  far  
och store bror.  far  ror  och store bror metar ,  mor ropar på barnen,  
barnen gå in".64) 

I  s i t t  föredrag medgav Anna Kruse at t  hon visserl igen ofta  fåt t  rä t ta  
barnens förslag t i l l  meningar.  I  s tort  sät t  hade de ändock själva 
formulerat  de små berät telserna.  

Under de första sex veckorna bedrevs på det ta  sät t  al l  läsning på svarta 
tavlan och den särskilda läsplat tan,  samtidigt  som barnen tränades i  
särskilda art ikulat ionsövningar med hjälp av tabelläsning a v stavelser  som 
ba,  be,  bi ,  bo,  bu etc .  Först  därefter  övergick undervisning t i l l  läsning 
i  nå gon lämplig bok.  Som exempel nämndes en läsebok med t i teln "Första 
läseboken",  utarbetad av Hammer och Wallgren.  Til lsammans med Laura 
Löwenhielm utkom även Anna Kruse med en läslära -  "Vår första läsebok" 
-  vilken uteslutande innehöll  meningsbärande texter .  

I  e t t  senare arbete presenterade Anna Kruse en modifierad form av 
ordbildmetoden,  vi lken bl  a  utes löt  ar t ikulat ionstabellerna och utgick f rån 
hela satser  i  s täl le t  för  hela ord.  
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År 1932 presenterades yt ter l igare en modifiering i  e t t  arbete med t i teln 
"Barnen pä Skogsvik".  Boken,  som avsåg at t  utgöra underlag för  
förövningar t i l l  läsning,  bestod t i l l  övervägande del  av verser  på me lodin 
"Blinka l i l la  s t järna där".  Til l  boken fanns också e t t  särskil t  arbets
mater ial ,  där  verçërna återkom. Ur de givna texterna skulle  barnen kl ippa 
ord och med hjälp av dessa bi lda egna satser  och texter  i  enlighet  med 
principerna om åskådlighet  och självverksamhet.  Under början av 
1900-talet  hade båda dessa principer  fåt t  ökat  gehör och med före
språkarna för  aktivi tetspedagogik en al l t  vidare förankring.65) 

Samtidigt  med Anna Kruses "Ordbildmetod" presenterades yt ter l igare en 
läsmetod.  D enna metod var utarbetad av Bert i l  Hammer (1877-1929),  den 
förste professorn i  pedagogik.  

Til lsammans med övningsskolläraren vid folkskoleseminariet  i  Uppsala -
Andreas Wallgren -  utkom Hammer år  1905 med den t idigare nämnda 
läsläran,  " Förs ta läseboken".  Et t  år  senare utgav de en handledning för  
den första läsundervisningens pedagogik.  Metoden gick under namnet 
"Intressemetoden",  e t t  namn som samtidigt  ut t ryckte den bakomliggande 
principen.  I  s in inledning t i l l  handledningen har  Hammer angett  den 
sålunda:  

"Av de få vetenskapliga undersökningar,  som på sis ta  t iden gjorts  
rörande hi thörande psykologiska f rågor,  framgår också redan med ful l  
klarhet ,  at t  intresse,  uppmärksamhet och arbetsglädje spela en oerhörd 
rol l  vid al l t  inlärande.  Detta gäl ler  redan de vuxna personer,  
psykologerna experimenterat  med; så mycket  mera då i  f råga om 
barn.  Och i  a l l ra  högsta grad gäl ler  det  om nybörjaren,  som ej  vet  
av någon annan sysselsät tning än den,  som intresserar".66) 

Hammers ut talande kan ses som exempel på hur inlärningspsykologin vid 
denna t id få t t  al l t  s törre betydelse för  undervisningen.  Men hans 
ut talande kan också sägas vara e t t  ut tryck för  förestäl lningen om barn
domstiden som en t id av lek och fr ihet .  

Påståendet  at t  nybörjaren- i  a l l mänhet  ej  kände någon annan sysselsät tning 
än den som intresserade kan dock if rågasät tas .  Trots  lagen mot barnarbete 
torde majori teten av den al lmänna småskolans barn vari t  väl  förtrogna 
med många sysslor  som långtifrån motsvarade deras intressen men ändock 
måste utföras.  I  d et ta  sammanhang är  det  vikt igt  at t  notera at t  Hammer 
och Wallgren grundade sin metodik på erfarenheter  från elever vid 
seminariets  övningsskola i  Uppsala.  Samma begränsning kan sägas gäl la  
Anna Kruses "Ordbildmetod" som grundades på erfarenheter  från en 
privatskola.  

I  s in handledning har  Hammer på f lera punkter  framfört  kri t ik mot Anna 
Kruses ut talanden och hennes ordbildmetod.  Huvudkri t iken r iktades mot 
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den överdrivna åskådligheten,  något  som kri t iserats  även i  USA. Som 
exempel hänvisade Hammer t i l l  Stanley Hall ,  e t t  inom den amerikanska 
pedagogiken och psykologin k änt  namn vid de nna t id.  Hammer utvecklade 
sin kri t ik på föl jande sät t :  

"Det  f innes inom samtidens pedagogik en mycket  al lmän fördom, som 
ofta döljer  s ig under de vackra namnen åskådlighet ,  innehåll  o  d.  
Den går  därpå ut ,  a t t  barnen al l t id och al lestädes skola använda sina 
sinnen;  al l t  skal l  göras så drast iskt  åskådligt .  På den första 
läsundervisningens område tager den formen av en förvisningsorder 
för  al la  ord,  som ej  kunna presenteras såsom verkliga handgripl iga 
föremål"67) 

Hammer r iktade också sin kri t ik mot skrivläsemetoden som han menade 
sökte t jäna två herrar  på en och samma gång och därför  inte gjorde 
någon av dem ti l l  f reds.  Enligt  Hammer var  skrivning och läsning hel t  
ol ikartade aktivi teter  och kunde därför  ej  bygga på varandra.  Det  
naturl iga vore i  s täl let  at t  lå ta  läsningen,  som varande den lä t tare 
aktiviteten,  komma före skrivning.  Skrivningen borde i  vart  fal l  bedrivas 
oberoende och inte samtidigt  med läsningen.  Den kunde tom helt  
uteslutas under det  första läsåret .  Även l judmetoden f ick vidkännas viss  
kri t ik och d å främst  sammanbindningen vilken beskrevs som "såväl  tvångs-
mässig som onaturl ig" .68) 

Den al ternat iva iJsmetod som Hammer och Wallgren utarbetat  var  
centrerad kring innehållet  i  texterna.  Som den läspsykologiska forsk
ningen visat ,  skulle  det ta  väljas så:  

"at t  det  ej  blot t  är  igenkännandet  av ordbilderna utan minst  l ika 
mycket  föregripandet  av meningen i  det  lästa,  som betingar en 
f lytande uppläsning.  Sålunda är  det  rent  av e t t  metodiskt  krav,  at t  
t i l l  första läsestoff  väl ja  sådant ,  som har resonans hos de små och 
föl jaktl igen kan stäl la  deras fantasi  på vakt  för  at t  uppfat ta  det ,  
som läses".69) 

Enligt  författaren uppfyllde lässtoffet  i  "Första läseboken" det ta  krav 
då den "visat  s ig mera harmoniera med der> al lmänna barnnaturen vid 
denna ålder".70) 

I  e t t  första inledande samtal ,  som skulle föregå inlärningen av l juden 
och bokstäverna,  presenterades läseboken för  barnen.  Av förfat tarnas 
förslag t i l l  innehåll  för  det ta  samtal  framgår den vikt  som de fäste vid 
barnens möte med böcker och l i t teratur.  I  s lutet  av handledningen har  
Hammer också anknuti t  t i l l  de al lmänna konstpedagogiska strävanden som 
var aktuella  vid denna t id .  Han har  därvid nämnt både Nordlanders 
"Svenska barnboken" och "Sagas barnbibliotek".71) 
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Intressemetoden var a t t  betrakta som e n modifierad l judmetod.  Inlärandet  
av l juden och bokstäverna tog sin utgångspunkt i  konstnärl igt  utformade 
teckningar -  utgângsbilder  -  där den aktuella  bokstaven fanns integrerad 
i  bi lden.  Först  inlärdes al la  nio vokalerna och den första konsonanten 
-  s .  Därefter  kunde läsningen av de första orden -  is ,  o s,  o-sa,  ö-sa etc  
-  ta  sin början.  

Ingen onaturl ig l judanalys skulle  förekomma. I  d e fall  barnen själva inte 
kom på det  bjudna ordet  t i l lämpades "gåtprincipen".  Denna princip 
innebar a t t  lärarna med hjälp av en gåta skulle  hjälpa barnen at t  gissa 
det  aktuella  ordet .  En annan princip var  at t  inget  ord f ick lämnas förrän 
läraren förvissat  s ig om at t  al la  barn hade betydelsen klar  för  s ig.  

Inte i  någon t idigare metod hade läsförståelsen betonats  så s tarkt  som 
i  "Intressemetoden".  Av det ta  skäl  betonades också vikten av menings
bärande texter  i  form av sagor,  dikter  och små berät telser  framstäl lda 
på et t  ledigt  och st i l is t iskt  ful lgot t  språk.  I  f lera av de i l lustrat ioner,  
som återfanns i  "Första och Andra Läseboken i  Sammandrag" från år  
1920,  återkom lekande barn,  f l ickor med hat tar  och gossar  med 
sjömansmössor och sjömansblusar .  I  samma utgåva återfanns en rad av 
sagans klassiker  som: "Hans och Greta",  "Bockarna Bruce",  "Rödluvan",  
"Tummeli ten" och "Den fula ankungen".  Här s tod också at t  läsa om växter ,  
djur  och natur  l iksom berät te lser  ur  människolivet .  

Bland textförfat tarna återfanns H C Andersen,  Zacharias Topelius,  Selma 
Lagerlöf  och Anna Maria Roos.  Den sis tnämnda framträdde senare själv 
som läsläreförfat tare.  Hennes "Sörgården" och "Önnemo",  som båda utkom 
år  1912,  skulle  hel t  komma at t  konkurrera ut  de t idigare etablerade 
läseböckerna.  

Formalismen och den extrema systematiken kan därmed sägas ha fåt t  
ge vika för  en läspedagogik med barnet  i  centrum.72) 

Huruvida den nya barncentrerade läsetexterna f ick något  omedelbart  
nedslag i  den pedagogiska praktiken framgår inte av inspektörens 
rapporter.  Däremot framgår det  at t  variat ionen var s tor  och t i l lgången 
på läseböcker väsentl igt  ol ika i  ol ika skoldistr ikt .  Så har  han exempelvis  
meddelat  i  rapporten från 1915:  

"Läseböcker äro de vanligast  förekommande.  Många skolor  hava 
dylika för  ol ika ämnen och av ol ika förfa t tare.  Vanligen t i l lhanda
hållas dessa böcker av skolråden,  men exempel givas även på at t  
barnen få anskaffa dem själva,  något  som ofta har  t i l l  föl jd,  a t t  de 
fat t iga barnen,  som ej  hava råd at t  köpa,  äro utan".73) 

Problemet med den stora variationen kvarstod länge och aktual iserades 
på nyt t  under 1930-talet .  
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4.8.2 Den fortsat ta  iäsundervisningen 

Efter  den första förberedande Iäsundervisningen i  småskolans två 
årsklasser  f ick lästräningen sin fortsät tning i  folkskolan.  Det  var  här  som 
eleverna skulle  möta den egentl iga undervisningen.  Som t idigare berörts  
ansåg vissa grupper beslutet  om småskolan vara et t  nödvändigt  ont  som 
kunde upphävas så snart  folkskolan fåt t  s in ful la  utbredning och dess 
verksamhet fåt t  inflytande över hemmen. Även Ellen Key tänkte sig,  som 
framgått ,  at t  den förberedande undervisningen skulle  skötas av hemmen. 

Småskolan hade dock kommit  för  at t  s tanna,  och under perioden 
1878-1918 kom den at t  al l tmer överta hemmens ansvar för  den 
förberedande undervisningen.  

Övergången t i l l  en al lmän småskoleundervisning innebar samtidigt  en 
strängare kontrol l  av at t  barnen t i l lägnat  s ig det  förberedande 
kunskapsmåttet .  Enligt  folkskolestadgan 1882 skulle  lär jungarna f ly t tas  
t i l l  en högre klass förs t ,  när  de inhämtat  den föregående klassens 
lärokurs.  Detsamma gäl lde vid övergången t i l l  folkskolan som skulle ske 
först ,  när  småskolans lärokurs var  inhämtad.  Enligt  samma stadga skulle 
flyttning till en högre årsklass verkställas på bestämd tid varje år.74) 

Efter  den första årskursens skrivläsning skulle  l äsning respektive skrivning 
bedrivas på ski lda undervisningst immar.  

I  samtl iga t re  normalplaner t i l ldelades läsning något  f ler  veckotimmar 
i  de t idigare årsklasserna,  medan läs-  respektive skrivt immar var  något  
mera jämt fördelade i  folkskolans högre klasser .  Såväl  läs-  som 
skrivundervisningen var överordnad språkläran,  vi lken närmast  var  a t t  
betrakta som medel  och skulle  ha en praktisk inriktning.  Som särskild 
lärokurs f ick språkläran e t t  visst  ökat  utrymme i  normalplanen 1900.  

Enligt  1878 års  normalplan skulle  folkskolans läsundervisning innefat ta:  

"I .  Färdighet  a t t  säkert  och f lytande läsa i  bok;  väl läsning af  s tycken,  
som blifvi t  genomgångna och förklarade.  

II .  Öfning at t  uppfat ta  och muntl igen redogöra för  det  lästa el ler  
af  läraren meddelade;  ordagrant  inlärande af  lämpliga stycken,  
företrädesvis  poetiska".75) 

Det  föreskrivna innehållet  var  väsentl igen densamma i  de båda föl jande 
normalplanerna.  

I  de två första planerna var vissa t immar i  läsordningen markerade för  
kursiv läsning,  vi lken syftade t i l l  a t t  t räna den mer mekaniska 
avläsningsförmågan.  
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Kursivläsningen l iksom välläsningen innebar högläsning.  Högläsning var  
mer än en kontrol l  av at t  eleverna läs te rä t t  och förstod vad de läste.  
Som framhåll i ts  i  föregående kapitel  var  högläsning en tvingande 
nödvändighet  i  den t idiga folkskolan med bristande t i l lgång på läseböcker.  
Men högläsningen var också e t t  arv från den gamla kyrkliga lästradit io-
nen,  där  husfadern samlade husfolket  kring post i l lan.  Denna högläsnings
tradit ion f ick,  som framgått ,  s in fortsät tning i  d en borgerl iga läs tradit io-
nen.  Att  samla famil jen t i l l  högläsning framstäl ldes närmast  som ideal  
och var  också något  som förekom i många borgerl iga famil jer  vid mit ten 
av 1800-talet .  

Under 1800-ta lets  senare hälf t  kom utanti l läsning och minnesträning at t  
al l tmer kri t iseras för  sin själ lösa mekanism. Den ökade betoningen av 
en pedagogik anpassad t i l l  barnet  och dess psykologiska utveckling bidrog 
med vetenskapliga argument för  denna kri t ik.76) Att  helt  förbjuda al l  
utanti l läsning v.ar  det  dock inte fråga om (jfr  not  4:75) .  

Den förordning,  so m fast lades i  1864 års  cirkulär  och innebar at t  inget  
f ick föreläggas barnen t i l l  utant i l läsning som förs t  inte bl ivi t  genom
gånget  av läraren,  f ick så småningom sin t i l lämpning i  den pedagogiska 
praktiken.  

I  rapporten 1877-1881 kunde inspektören således meddela a t t  man inte 
i  någon skola började läsa katekesen innan man gåt t  igenom åtminstone 
något  av den bibl iska historien.  Och endast  i  e t t  par  fal l  hade han vari t  
tvungen a t t  förbjuda en tanklös utant i l läsning.  I  samma rapport  kunde 
han även ge exempel på hur anvisningarna för  modersmålsundervisningen,  
som den angavs i  1878 års  normalplan,  börjat  omsättas i  praktiken.  I  
s in redogörelse har  han beskrivi t  det  på föl jande sät t :  

"I  folkskolan öfvas både rä t t-  och väl läsning.  Sedan 'kursiv läsning'  
började s tå  på läsordningen,  har  det  öfverdrifna utfrågandet  af  
innehållet  minskat .  Förut  blef  utbi ldandet  af  läsfärdigheten och 
väl läsningen på många stäl len al l t  för  mycket  åsidosat t .  Tiden 
upptogs för  mycket  med frågor rörande rät ts tafning,  interpunktion 
el ler  med innehållet . -  Man kunde mången gång ej  få  klart  för  s ig,  
om det  var  en lektion i  innanläsning,  språklära,  historia,  naturlära 
el ler  något  annat ,  hvarom stycket  handlade.  Särskilda t immar 
användes nu vanligen för  inlärandet  af  det ,  som rörer  språket ,  då 
naturl igtvis  äfven innanläsning förekommer".77) 

Av beskrivning en framgår at t  en klarare avgränsning mellan ol ika ämnen 
kommit  t i l l  s tånd.  Denna klarare avgränsning el ler  s tarkare klassif icering 
kan förstås som en effekt  av normalplanen och det  ut talade kravet  at t  
upprät ta  en läsordning i  varje  klass och avdelning.  I  en senare rapport  
(1887-1892) har  han get t  en bi ld av innehållet  i  innanläsningen och 
avvägningen mellan ol ika moment:  
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"Folkskolornas och mindre folkskolornas barn vinna i  al lmänhet  
färdighet  at t  läsa rät t  och temligen f lytande i  bok.  Välläsningen är  
endast  i  e t t  jemförelsevis  fåta l  skolor  rä t t  nöjaktig.  Öfningar at t  
uppfat ta  det  lästa förekomma i  al la  skolor;  kursiv lä sning öfvas dock 
mest".78) 

Enligt  c i ta tet  var  det  således tämligen väl  bestäl l t  med den mekaniska 
avläsningen el ler  kursivläsningen,  medan välläsningen däremot tycks ha 
lämnat  rät t  mycket  a t t  önska.  

Förhållandena var  väsentligen desamma i  rikets  övriga inspektörsområden.  
Det  hävdade i  vart  fal l  en av föredragshållarna -  inspektören Leksell  
-  vid det  al lmänna folkskollärarmötet  år  1898.  Som rubrik för  föredraget  
s tod "Om välläsningen i  skolan med särskild hänsyn t i l l  pausering".79) 

I si t t  föredrag angrep Leksell  kursivläsningen som ensidigt  r iktade 
uppmärksamheten mot läsfärdigheten och ej  innehållet .  En kursivläsning 
utan syfte a t t  fa t ta  innehållet  gjorde läsningen entonig,  mekanisk och 
tanklös.  En sådan lästräning var,  enl igt  L eksell ,  at t  betrakta som förspil ld 
t id .  

En rät t  utförd pausering var et t  sät t  at t  utveckla väl läsningen.  Och en 
rät t  utförd väl läsning var  i  s in tur  s jälva grunden för  en själful l  
utant i l läsning,  framhöll  Leksel l .  Därt i l l  menade han at t  det  förelåg en 
mer el ler  mindre ut talad önskan at t  s lå  samman rät t-  och väl läsningen 
t i l l  et t  begrepp -  innanläsning.  I  den efterföljande normalplanen (1900) 
återfanns ingen markering för  kursivläsning.  Den föreslagna läsordningen 
angav nu enbart  läsning.  

En bi t  in på 1900-talet  tycks också de n sjä l lösa utant i l läsningen defini t ivt  
ha vari t  på väg ut  ur  den pedagogiska praktiken.  I  rapporten år  1915 
har inspektören beskrivi t  laget  på föl jande sät t :  

"Den rabblande,  tanklösa utanläsningen av läsebokens ord icke blot t  
i  kr is tendomsämnena utan även i  historia ,  geografi  och naturkunnig
het  m. m. försvinner • a l l tmer".80) 

Vid denna t id hade samtidigt  röster  börjat  höjas som förespråkade en 
ny form av läsning -  tyst  läsning.  Vid det  al lmänna folkskollärarmötet  
1913 framförde t  ex folkskolläraren och sedermera undervisningsrådet  
Sven Nylund föjande synpunkter:  



96 

"Är det  icke månne rent  av så,  at t  vi  i  avseende på innanläsningen 
såsom en övning v ant  oss vid a t t  så uteslutande tänka på hög lä sning,  
at t  vi  kanske of ta förbise et t  av de bästa medlen för  läsfärdighetens 
främjande,  nämligen lärjungarnas självverksamhet medelst  tyst  
läsning? De,  som göra normalplaner,  kunna ju också låta  al l t  möjl igt  
bl i  föremål för  s .  k.  tyst  övning,  blot t  icke det ,  som i  anseende t i l l  
s in innersta natur  och mest  praktiska användning borde vara det ,  
nämligen läsning i  bok".81) 

Självverksamhet som undervisningsprincip har  vi  redan set t  förespråkad 
av Anna Kruse.  Självverksamhet var  också en ledande princip för  den 
arbetsskolepedagogik som började växa fram efter  sekelskif tet .  

4.8.3 Folkskolans lästexter  

Med läsebok avsågs främst  "Läsebok för  folkskolan".  Som vi  t idigare 
antyt t  kom denna läsebok a t t  bl i  något  av en universalbok i  såväl  
folkskolan som vid seminarierna.  

Den erbjöd texter  som underlag för  kursivläsning och väl läsning.  Den 
gav underlag för  skriv-  och språkläreövningar.  Den f ungerade som lärobok 
i  geografi ,  historia  och naturkunnighet .  Med läseboken säkrades folk
skolans möjl igheter  a t t  ful lgöra sin uppgift  vad g äl lde den medborgerl iga 
bi ldningen.  Mellan sina pärmar förenade läseboken det  profana med det  
rel igiösa,  det  al lmännytt iga med det  sedelärande och fostrande.  Den 
t i l lkom genom statens försorg och angav såt i l lvida vi lka kunskaper och 
värderingar som offic iel l t  betraktades som de vikt iga och r ikt iga.  

Den av staten ini t ierade "Läsebok för  folkskolan" kom länge at t  ensam 
dominera läseboksmarknaden.  Det  framgår bl  a  av den granskning av 
läroböcker för  folkskolan som redovisades i  e t t  särskil t  betänkande år  
1887.  Under rubriken "Läsebok för  folkskolan" å terfanns endast  t re  t i t lar ,  
nämligen "Läsebok för  folkskolan" (åt tonde omarbetade upplagan),  
"Läsebok i  folkskolan" av Cnatt ingius och "Läsebok för  folkskolan" av 
Landgren.  De båda sistnämnda läseböckerna bedömdes t i l l  s i t t  innehåll  
vara ot i l l räckligt  för  folkskolans behov.  

Men även statens "Läsebok för  folkskolan" f ick vidkännas kri t ik,  en kri t ik 
som framför al l t  r iktades mot framstäl lningssät tet .  Att  många texter  inte 
kunde godtas,  berodde på a t t  de inte var  skrivna för  barn,  menade 
utredningen.  En l iknande kri t ik hade också kommit  t i l l  ut tryck utanför 
den si t tande kommittén.  Bland kri t ikerna återfanns en av t idens 
kulturradikaler  -  Anna S andström, pedagog och skrif ts täl lare,  i  en uppsats  
från 1886 framförde hon at t  "Läsebok för  folkskolan" var  genomtråkig,  
framstäl ld med en tomt retorisk st i l  och dessutom tendentiöst  patr io
t isk.82) 
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I utredningens arbete ingick a t t  granska de läse-  och läroböcker som 
var aktuella  i  ol ika läroämnen.  Den skulle  också formulera de grundsatser  
som skulle gälla  för  såväl  innehåll  som framstäl lningssät t .  Som al lmän 
grundsats  för  en läsebok för  modersmålsundervisningen i  folkskolan 
fast lade utredningen:  

"Vid urvalet  af  det  s toff ,  som bör ingå i  läseboken,  måste således 
afseende fästas icke blott  vid den formella språkbildningens kraf ,  
utan äfven vid be hofvet  af  et t  lärorikt  och intresseväckande innehåll ,  
hemtadt  från ol ika områden af  menniskans och naturens l i f" .83) 

När det  gäl lde framstäl lningssät tet  uppstäl lde utredningen föl jande krav;  

"Läsestycken böra i  a l lmänhet  vara enkla t i l l  s t i l  och komposit ion,  
el ler  med andra ord:  de böra vara fr ia  från al l  retorisk s tåt  och 
derjemte så folkl iga och al lmänfat t l iga som möjl igt ;  vidare böra de 
vara sammanhängande och helgjutna samt slut l igen,  så långt  det  är  
möjl igt ,  f r ia  från främmande ord och vändningar".^)  

Drygt  två år  ef ter  det  a t t  utredningen avgett  s i t t  betänkande t i l lsat tes  
en kommitté med uppgift  a t t  omarbeta "Läsebok för  folkskolan".  Även 
här  del tog Carl  Kastman och Ivar  Lyttkens.  Under det  pågående arbetet  
f ick läsebokskommittén motta en framstäl lan från centrals tyrelsen för  
Sveriges al lmänna folkskollärarförening.  I  denna framstäl lan framfördes 
kravet  på at t  såväl  s toffurval  som framstäl lningssät t  skulle  ta  hänsyn 
t i l l  barnets  förutsät tningar,  erfarenheter  och förestäl lningskrets .  
Principerna hade stöd i  vetenskapen och återkom i argumenten för  en 
ny pedagogik.  Liksom småskolan skulle  folkskolan bygga på en 
vetenskapligt  grundad undervisning anpassad t i l l  barnets  intressen och 
utvecklingsnivå.  

Den upplaga av "Läsebok för  folkskolan",  som utkom 1899,  var  visserl igen 
anpassad t i l l  de nya kraven men ingen lösning på läseboksproblemet.  Två 
år  senare tog centralstyrelsen för  den al lmänna folkskollärarföreningen 
på nytt  upp frågan.  Man tog kontakt  med förfat tar innan Selma Lagerlöf ,  
och ef ter  yt ter l igare fem år  (1906) förelåg den första utgåvan av "Nils  
Holgerssons underbara resa".85) Med gossen på gåsen gjorde en ny typ 
av lästexter  s i t t  intåg i  folkskolan,  t exter  som förenade fantasi  och saga 
med realkunskaper och framtidsoptimism. 1 en presentat ion av boken vid 
al lmänna folkskollärarmötet  1908 har presentatören formulerat  det  på 
föl jande sät t :  

" jag t ror ,  a t t  föl jden av nya läsebokens impulser  bl ir ,  a t t  vi  a l la ,  
barn och lärare,  komma at t  s tudera vårt  land,  dess invånare,  dess 
natur ,  dess djurl iv,  dess framtidsmöjl igheter  helt  annorlunda än förut ,  
och at t  den som verkligen kan al l t  det ,  som boken har  antydningar 
om, den blir  inte l i te  lärd".86) 
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Vid denna t id förelåg också den t ionde upplagan av "Läsebok för  
folkskolan".  Med denna upplaga f ick läseboken en ny vinjet tbi ld med 
texten "Lyssna t i l l  den granens susning vid vars  rot  di t t  bo är  fästat" ,  
en text  som samtidigt  kan sägas ha vari t  et t  budskap i  t iden.  

b.&A En ny Sverigebild 

Den hembygds- och fosterlandskänsla,  som förmedlades med de nya 
texterna,  kan inte förstås enbart  som enskilda personers el ler  gruppers 
s trävan at t  förbättra  undervisningen.  Den måste också sät tas  in i  s i t t  
samhällel iga sammanhang.  

Med den expanderade industr ial ismen föl jde inte bara et t  förändrat  
t idsbegrepp utan även en förändring av det  geografiska rummet.  Til l  det ta  
bidrog inte minst  de nya kommunikationsmedlen:  järnvägen,  telegrafen 
och telefonen.  Järnvägen i  s ig var  en betydelsefull  faktor  för  den 
industr iel la  expansionen då den gjorde långväga transporter  av råvaror 
och industr iprodukter  möjl iga.  Men d en kom i  hög grad at t  även påverka 
såväl  samhällsstruktur  som kultur .  Til lgången t i l l  järnväg f ick en stor  
betydelse för  bygdens utveckling,  samtidigt  som den trol igen bidrog t i l l  
a t t  även förändra människornas förestäl lningar om omvärlden.87) 

Den industr iel la  expansionen t i l lskapade inte bara en ny t idsuppfat tning 
och en ny geografisk bi ld av Sverige.  Den lade också grunden t i l l  en 
optimist isk syn på framtiden.  Den gamla bi lden,  där  Sverige vi lade på 
minnen från fornstora dar,  ersat tes  med en ny,  där  en nat ionalkänsla 
med vetenskap,  konst  och kultur  som ideal  kom t i l l  ut tryck.  Som språkrör 
uppträdde bl  a  Heidenstam, Bruna Lil jefors ,  Carl  Larsson,  Ellen Key och 
Arthur Hazelius .  

Den nya känslan för  det  svenska,  som bröt  igenom i  a l la  läger,  var  länkad 
t i l l  naturen.  Konstnärerna fäste naturen på sina landskapsmålningar .  
Heidenstam fångade marken och stenarna i  s in diktning,  Ellen Key 
fokuserade naturens r ikedomar i  s in ski ldring av Stockholms konst-  och 
industr iutstäl lning år  1890 och Hazelius gav med si t t  Skansen ut tryck 
för  en ut talad och i  de närmaste nostalgisk hembygdskänsla.88) 

En l iknande Sverigebild förmedlade Selma Lagerlöf  i  boken om "Nils  
Holgersson",  även den en bild där  natur  och naturresurser  förenades.  1 
uppdraget  från Sveriges a l lmänna folkskollärarförbund låg at t  hon s kulle  
skriva Sveriges geograf i  i  sagans l i t terära form. I  boken om "Nils  
Holgersson" har  därför  ski ldringen av landskapen och deras naturr ikedo
mar bl ivi t  det  centrala.  Och av al l t  som naturen rymmer har  skogen -
"den nya produktiva skogen" -  få t t  den största uppmärksamheten.89) 

Med den industr iel la  expansionen föl jde en syn på naturen som en 
f lödande resurskälla .  Men naturen framstod inte bara som produktiv.  Den 
utgjorde också et t  utf lyktsmål,  en plats  för  vi la  och rekreat ion.  I  motsats  
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t i l l  det  gamla bondesamhället ,  där  t i l lvaron underordnades årst idsväxling
arna,  delades t i l lvaron upp i  produktiv arbets t id och fr i  -  "rekreativ" 
-  t id .  Under den fr ia  t iden kunde människan antingen ägna sig åt  nytt ig 
och nöjsam läsning el ler  dra ut  i  naturen för  a t t  insupa hälsa och 
levnadslust .  I  det  nya expansiva Sverige t i l lkom et t  uttalat  intresse för  
naturen och föddes naturälskaren.  Och med denna känsla för  naturen 
parades längtan t i l l  hembygden och fäderneslandet .90) 

Att  lära den uppväxande generat ionen att  älska naturen,  hembygden och 
fosterlandet  blev en central  uppgift  för  skolan under början av 1900-talet ,  
en t id i  skuggan av emigrat ion och unionskris .  Att  denna uppgif t  var  
en nat ionell  angelägenhet  framgår inte minst  av innehållet  i  e t t  föredrag 
som redovisats  från det  f jortonde al lmänna svenska folkskol lärarmötet  
1908.  Ett  av dessa föredrag hade rubriken "På vilken väg kan folkskolan 
medverka i  a rbetet  på emigrat ionens förebyggande?" Modersmålsundervis
ningen hade sin särskilda uppgift  i  det ta  sammanhang.  F öredragshållaren 
formulerade den på föl jande sät t :  

"Undervisningen i  vå rt  svenska språk slut l igen skall  öppna för  de unga 
utsikterna över de l i t terära skat ter ,  som vårt  folk äger,  vari  vi  a l la  
utan undantag äga del .  Och den skal l  lära dem at t  vara s tol ta  över 
det ta  härl iga språk,  'vår  andes stämma i  världen'  " .91) 

Möjl igheten för  al la  at t  ta  del  av de l i t terära skatterna hade stadigt  
förbätt rats  genom de nya läseböckerna,  med utbredningen av folk-  och 
skolbibl iotek och den växande bok- och t idningsmarknaden för  barn och 
ungdom. Men p å denna marknad uppträdde inte enbart  den l i t teratur  som 
betraktades som god.  Här smög sig också den s  k "skräpli t teraturen" in.  
Särskil t  hotande upplevdes denna l i t teratur  vid s lutet  av 1900-talets  
första decennium, nä r  den s  k Nick-Carterl i t teraturen f ick sin utbredning.  

I  kampen mot dess spridning del tog folkskolans lärare som också bidrog 
med material  om skräpli t teraturens utbredning bland barnen.  I  kampen 
deltog också socialdemokratiska ungdomsförbundet .92) För at t  s tärka 
modersmålets  s täl lning organiserades en särskild förening för  lärare som 
undervisade i  det ta  ämne.  Denna sammanslutning,  som t i l lkom 1913,  
r iktade sig t i l l  lärare i  såväl  folkskolan som al lmänna läroverket ,  
seminarierna och f l ickskolan.  Det  växande intresset  för  modersmålet  och 
modersmålsundervisningens nat ionell t  bi ldande funktion framhävdes också 
vid det  al lmänna folkskollärarmötet  samma år .  1 s i t t  föredrag om 
innanläsningen ut tryckte Sven Nylund det  på föl jande sät t :  
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"Jag tror ,  at t  det  al l tmer vaknande intresset  för  modersmålet  utgör 
et t ,  och ingalunda det  r ingaste,  bevis  för ,  at t  en klarare och varmare 
nat ionell  anda håller  på at t  växa fram inom vårt  folk.  Och vad som 
är  al ldeles visst :  den blomning och den frukt  som vi  a l la  vänta såsom 
resultat  av denna social t-nat ionella  anda,  kan inte vat tnas av fr iskare 
käl lf löden än en god,  i  verklig mening bi ldande modersmålsundervis
ning i  våra barndomsskolor".93) 

Den nat ionella  andan och k ärleken t i l l  hembygden f ick ocks å sin spridning 
genom Anna Maria Roos '  läslära -  "Sörgården" -  som utkom 1912.  Även 
den var et t  bestäl lningsverk av Sveriges al lmänna folkskollärarföre-
ning.94) 

Innehållet  i  f ler ta let  av läslärans berät telser  har  hämtats  från l ivet  på 
landet  som i l lustrerats  med romantiskt  t ecknade bi lder .  Här fanns idyllen,  
men här hölls  även nat ionalandan levande.  1 sam band med bokstaven F 
fick nybörjaren möta föl jande text  under rubriken "Vår egen f lagga".  

"Flaggan ska opp i  dag' ,  säger lärarinnan,  fröken Lind.  'Det  är  
kungens födelsedag.  Du,  Sven,  får  hissa den' .  Så hissar  Sven f laggan.  
Den f laddrar  i  blåsten.  'Se,  så vacker vår  f lagga är!  säger Karin.  
' Ja ' ,  säger fröken Lind,  den är  blå som himlen och gu l  s om solen".95) 

Händelserna i  f ler talet  texter  har  centrerats  kring famil jen på "Sörgår
den",  mor,  far  och barn.  Barnen del tar  vi l l igt  i  arbetet  på gården,  e t t  
arbete som fördelas ef ter  kön.  I  kontrast  t i l l  de t idigare läslärornas 
arbetsmoral  får  barnen motta beröm för s ina ansträngningar.  S å avslutas 
exempelvis  en text  med rubriken "Sven sågar ved" med föl jande 
kommentar  av far:  

"Det  där  var  duktigt  gjort  av dig,  Sven' ,  sade far .  'Det  var  mer ,  än 
jag t rodde dig om. Men vil l  man bli  en duktig karl ,  så  nog är  det  
bra at t  t idigt  hugga tag och arbeta".96) 

Parat  med al lvaret  och arbetet  fanns leken.  Men före leken kom förs t  
den ålagda uppgiften,  ansvaret  och pl ikten.  Så mötte exempelvis  läsaren 
föl jande tänkvärda ord i  samband med bokstaven L och under rubriken 
"Sven och Karin vid lampan".  

"Lampan lyser  klart .  Sven och Karin s i t ta  vid bordet  och läsa sina 
läxor.  Lampan susar  och sjunger.  'Vad sjunger lampan mor? '  frågar 
l i l la  Olle.  Mor svarar :  'För Sven och Karin sjunger lampan så här:  

Först  ska man läxan lära,  
sen får  man le  och leka".97) 
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4.9 Skrivundervisningen  

4.9.1 Lärokursens innehåll  

Skrivundervisningen,  som den föreskrevs för  den t idiga folkskolan,  innebar 
i  första hand at t  lära eleverna a t t  noggrant  och väl  forma bokstäver,  
ord och meningar.  Som t idigare framgått  kom själva formandet  av 
bokstäver och avskrivning av givna texter  at t  bl i  det  centrala .  En 
reproduktion av text  kan därför  sägas ha vari t  det  förhärskande.  

Med normalplanen 1878 f ick små- respektive folkskolan en strukturerad 
lärokurs.  Att  lära eleverna at t  forma bokstäverna och ge dem en 
förberedande rät t -  och välskrivning blev en uppgift  för  småskolan.  För 
småskolans första årsklass gäl lde s  k "skrif läsning",  vi lket  innebar at t  
den första läs-  och skrivundervisningen skulle  s täl las  i  nära samband med 
varandra.  Denna regel  fast lades i  1882 års  folkskolestadga och återkom 
även i  den påföljande stadgan från år  1897.  Att  skrivläsning på det ta  
sät t  gjordes lags tadgad kan ses som både en praktisk nödvändighet  och 
en pedagogisk lösning.  En lagstadgad skrivläsning garanterade a t t  al la  
elever f ick t i l lägna sig en viss  skrivfärdighet ,  och skapade samtidigt  
förutsät tningar at t  med hjälp av "tysta övningar" organisera en lärarledd 
undervisning i  årsklassblandade avdelningar ( jfr  not  4:37) .  

All  skrivning -  såväl  inlärningen av bokstavsformerna som avskrivning 
och diktamen -  var samtidigt  välskrivning.  Detta underströks i  normal
planens metodiska anvisningar,  samtidigt  som vissa t immar i  läsordningen 
markerades för  välskrivning.98) 

Efter  småskolans förberedande skrivundervisning skulle  t räningen få sin 
fortsättning i  folkskolan.  Eleverna borde därvid ha inhämtat  den rent  
tekniska skrivfärdigheten och dessutom en stor  del  av rät tskrivningen.  
Enligt  normalplanen 1878 skulle folkskolans skrivkurs innefat ta  föl jande 
moment fördelade över de fyra årsklasserna:  

"i  första och andra årsklasserna:  
1.  Skrifning ur  minnet  af  korta stycken.  
2.  Rättskrifning:  afskrifning av stycken i  läseboken;  skrifning ef ter  

diktamen; afskrifning af  ord,  som barnen få uppsöka i  läseboken 
med hänsyn t i l l  någon viss  regel  i  rät tskrifningsläran.  

3.  Välskrifning:  företrädesvis  mellanst i l .  
i  t redje och f jerde årsklasserna:  

1.  Uppsatsskrifning:  återgifvande af  lästa el ler  af  läraren muntl igt  
meddelade berät telser;  enkla beskrifningar ef ter  lärarens f örbere
dande anvisning.  

2.  Rättskrifning ef ter  diktamen.  
3.  Välskrifning:  småsti l ,  omvexlande med storst i l  och mellanst i l" .99) 
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I  skolor  med kortare undervisningst id skulle  i  första hand läggas tonvikt  
pä rä t t-  och välskrivning.  Som t idigare påpekats  var  momenten väsentl igen 
desamma i  de båda efterföljande normalplanerna.  1 båda dessa var  
rät tskrivningen framskriven som första moment i  folkskolans lärokurs.  
Som t idigare framhåll i ts  kan denna framskrivning ses mot bakgrund av 
den aktual i tet  s tavningsfrågan f ick vid s lutet  av 1800-talet .  

4.9.2 En stavningsnorm fixeras 

i  inledningen t i l l  betänkandet  avgivet  år  1887 har kommittén för  
granskning av läroböcker i  grundskolan gjort  föl jande påpekande:  

"Det  resultat ,  som med f olkskolans korta undervisningst id i  a l lmänhet  
är  möjl igt  at t  vinna i  f råga om rät tskrifningens inlärande,  förr ingas 
oupphörl ig t  derigenom, at t  lär jungarne i  ol ika böcker få  se samma 
ord tecknade på ol ika sät t ,  hvadan de beröfvas det  s töd,  s om l igger 
deri ,  a t t  ögat  vänjes vid at t  al l t id se orden tecknade på e t t  och 
samma sät t" .100) 

På grund a v de problem som de skif tande stavningssät ten medförde,  ingick 
kommittén med en särskild skrivelse t i l l  chefen för  ecklesiast ikdeparte
mentet .  I  denna skrivelse föreslog de at t  "Läsebok för  Folkskolan",  med 
hänsyn t i l l  s in s tora betydelse för  undervisningen,  skulle  bl i  normerande 
vad gäl lde rät tskrivning,  s tavelseindelning och bruk av ski l jetecken.  

När kommittén avlämnade denna skrivelse (1884) hade dfen offentl iga 
debatten i  rät tstavningsfrågan pågått  i  mer än t io år .  

Debat ten om svenska språkets  stavning,  som den fördes under s lutet  av 
1800-talet ,  framstod dels  som en vetenskaplig fråga,  dels  som en 
pedagogisk.  Den forskning som t idigare bedrivi ts  i  nordiska språk,  hade 
varit  inriktad på f i lologin.  Nu inriktades den mot l ingvist ik.  De nordiska 
språkens l judhistoria blev föremål för  undersökningar och fonetiken 
utvecklades t i l l  en egen s jälvständig forskningsgren.  Denna forskning,  som 
gav vetenskapliga argument för  en l judenlig stavning av svenska språket ,  
hade vid s lutet  av århundradet  övertygat  inte minst  folkskollärarkåren 
om nödvändigheten av en stavningsreform. Bland förkämparna återfanns 
folkskolläraren Fridt juv Berg (1851-1916),  l iberal  ledamot i  r iksdagens 
andra kammare och minister  i  ecklesiast ikdepartementet  under Karl  
Staafs  första ministär  1905-1906.  

Stavningsfrågan hade samtidigt  utvecklats  t i l l  en poli t isk fråga.  De som 
ivrade för  reformen t i l lhörde vanligen l iberalerna,  medan motståndarna 
återfanns bland de poli t iskt  konservativa.  Str iden om vilken stavningsn orm 
som skulle gäl la  kan betraktas som en reel l  maktkamp. Bland skolfolk 
hälsades reformen 1906 i  a l lmänhet  med t i l l fredsstäl lelse.  Även 
vänsterpressen stä l lde sig posi t iv,  medan högert idningarna däremot tog 
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avstånd.  Trots  motstånd från gammelstavningens anhängare gick det  nya 
stavningssät tet  segrande fram. Det  f ick därvid genomslag inte bara i 
skolornas undervisning utan även i  pressen och l i t teraturen i övrigt .101) 

Enligt  1906 års  cirkulär  f ick kollegier  och skolråd själva besluta om det  
nya sät tet  skulle  införas även i  klasser  som inte omedelbart  och 
obligatoriskt  berördes av reformen.  1 må nga skolor infördes nystavningen 
i  a l la  klasser ,  m edan andra t i l lämpade en successiv övergång.  I  de skolor ,  
där  läraren samtidigt  hade a t t  undervisa två el ler  f lera årsklasser ,  uppkom 
problem vid e n successiv öv ergång.  Et t  annat  problem utgjorde läroböck
erna.  Med hänsyn t i l l  kostnaderna kunde dessa inte omedelbart  bytas 
ut .  I  de fal l  föräldrarna skulle  betala barnens böcker,  kunde et t  sådant  
byte bl i  särskil t  svårt  a t t  genomföra.102) 

Under lång t id ef ter  reformen 1906 torde därför  gammalstavning och 
nystavning ha levt  s ida vid s i da.  1 de gamla texterna återfanns den förra,  
medan nya upplagor och nya texter  t i l lämpade den senare.  Med hänsyn 
t i l l  den variat ion av läro-  och läseböcker,  som inspektören påtalade :  
rapporten från 1915,  mötte eleverna trol igen länge ol ika stavningsnormer 
(not  4:73).  1 samma rapport  har  han gjort  föl jande ut talande om 
skrivningen i områdets  folkskolor:  

"Av folkskolans läroämnen synes modersmålet  erbjuda de största 
svårigheterna.  Detta framgår av barnens svaghet  både i  rät tstavning 
och up psatsskrivning.  Lärarekåren synes dock i  al lmänhet  vänta bät tre  
resultat ,  då modersmålets  ol ika grenar noga skil jas  från varandra 
redan på det  grundläggande stadiet ,  så at t  rät ts tavning,  formlära,  
satslära och uppsatsskrivning behandlas var  för  s ig.  Många har  också 
återgått  t i l l  det ta  förr  gängse förfaringssät t  och funnit  resultatet  
gott .  Fl i t iga övningar i  muntl ig stavning ha också haft  god verkan,  
l ikasom för uppsatsskrivingens förberedande övningar på småskolans 
stadium. Dylika övningar i  samband med hembygdsundervisningen 
vinna al l t  mer insteg i småskolorna". l03) 

Av c i tat  framgår a t t  e t t  noga särskil jande dvs s tarkare klassif icering 
av modersmålsundervisningens ol ika moment hade let t  t i l l  förbättrade 

resultat .  Andra åtgärder var  at t  f l i t igt  öva eleverna i  muntl ig stavning 
l iksom a t t  redan i  småsko lan förbereda för  uppsatsskrivning.  Två å r  senare 
kunde inspektören meddela at t  dylika åtgärder let t  t i l l  förbät tr ingar.  

4.9.3 Från reproduktion av text  mot produktion av text .  

För rät tskrivningen var målet  at t  lära den rät ta  stavningsnormen.  För 
uppsatsskrivningen gäl lde det  a t t  inprägla den rät ta  språknormen 
skrif tspråksnormen.  Det  offentl iga språket ,  som utvecklats  inom den 
stat l iga adminis trat ionen och av samhällets  ledande skikt ,  framstod därvid 
som den rät ta  språknormen.104) Denna språknorm t i l lämpades inom 
utbi ldningsinst i tut ionen och kodif ierades också i  läs-  och läroböcker.  Det  
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var också denna språknorm som folkets  barn skulle  lära sig at t  imitera 
©ch t i l lämpa.  Som vi  t idigare redovisat  skulle  inlärningen i  första hand 
ske genom avskrivning av texter  direkt  ur  boken el ler  ur  minnet ,  mindre 
genom regelinlärning.  

Att  även uppsatsskrivning huvudsakligen innebar s  k "bunden skrivning" 
framgår av föl jande citat  hämtat  frän e t t  föredrag vid fo lkskollärarmötet  
1898.  I  s i t t  föredrag "Om uppsatsskrivningen i  folkskolan" har  seminarie
adjunkten Kylander def inierat  uppsatsskrivning på föl jande sät t :  

"Under benämningen uppsatsskrivning sammanfattar  jag nu åtski l l iga 
slag af  öfningar,  genom hvilka lär jungen vänjes at t  på et t  ordnadt  
sät t  och i  e n någorlunda korrekt  form i  s krif t  f ixera sina förnimmel
ser,  känslor  och vi l jeyt tr ingar.  Hit  höra då,  utom beskrifningar,  
å terberät telser ,  läsreferat  och enklare s .  k.  krior ,  äfven öfningen at t  
skrif t l igen besvara någon t i l l  läxan hörande vikt igare och mera 
omfattande fråga samt formulerandet  af  annonser,  uppsättandet  af  
räkningar,  utfärdandet  af  kvit ton,  m. m. dylikt .  Att  jag äfven upptagit  
sådana öfningar som formulerandet  af  annonser osv beror på min 
övertygelse,  a t t  folkskolan bör,  så vidt  dess ändamål det  medgifver,  
äfven taga direkt  hänsyn t i l l  det  praktiska l i fvets  kraf".105) 

Att  uppsatsskrivningen i  folkskolan skulle  vara praktiskt  inriktad var  
med andra ord det  centrala.  Uppsatsskrivning som en mer el ler  mindre 
l i t terär  ut trycksform, där  eleverna f ick formulera sina egna tankar och 
förestäl lningar,  var  däremot sat t  på undantag.  I förs ta hand gäl lde det  
a t t  korrekt  kunna återge vad andra formulerat  och förmedlat .  Denna 
reproduktion av text  fyl lde en dubbel  funktion.  Dels  inpräglades 
språknormen,  dels  förmedlades kunskaper och värderingar.  En vikt ig 
kunskap vid denna t id var ,  som framgår av ci ta tet  ovan,  at t  kunna 
upprät ta  räkningar,  utfärda kvit ton och formulera annonser.  Att  dessa 
kunskaper f ramstod som vikt iga kan förstås mot bakgrund av de nya behov 
av medborgarkompetens som det  expansiva industr isamhället  s täl lde.  

I  det ta  sammanhang kan det  noteras a t t  1878 års  normalplan angav en 
skil lnad i  t imtal  mellan gossar  och f l ickor i  folkskolans s is ta  årsklass.  
Medan f l ickor t i l ldelades en extra veckotimme för  skrivning,  skulle  
pojkarna under motsvarande t id undervisas i  geometri  (se bi laga) .  Denna 
skil lnad i  t imtal  kan ses som et t  ut tryck för  at t  arbetsl ivet  s täl lde ol ika 
krav på pojkar och f l ickor.  Medan f l ickor kunde förväntas få  en 
anstäl lning vid något  kontor ,  vid post  el ler  telegraf ,  gäl lde det  för  
pojkarna at t  t  ex förstå sig på en r i tning.  

Med det  nya århundradet  föl jde en ökad betoning av barnet ,  dess 
individuali tet  och självständighet .  Vi ha r  t idigare set t  hur d enna betoning 
av barnet  tog sig ut tryck i  den nya läspedagogikens krav på menings
bärande och för  barnet  intresseväckande texter .  Samma betoning av fr ihet  
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och lekfull t  skapande kom t i l l  ut tryck i  de handböcker för  uppsatsskriv
ning som började få sin spridning vid t iden kring sekelskif tet .  

En sådan handbok,  som utkom år  1896,  hade t i teln "Svensk uppsatsskriv
ning" och var  förfat tad av Cederschiöld-Olander.  I  denna handbok het te  
det :  

"Uppsatsskrivningen skall  både av lärare och lär jungar ej  uppfat tas  
som et t  tvångsarbete utan som en kär idrot t ,  en förädlad,  på samma 
gång fr i  och reglerad förståndslek,  men en lek,  en idrott ,  vars  gagn 
för  l ivet  al la  inse".106) 

Enligt  förfat tarna borde uppsatsskrivning därför  börja i  de t idigare 
skolåldrarna då barnen ännu hade kvar s in naivi tet  och omedelbara lust  
at t  producera.  Vidare borde det  lämnas stort  utrymme för  barnens 
individual iatet  och självständighet ,  en självständighet  som också borde 
få  ut lopp vid avskrivning.  

De nya tongångarna vann uppenbarl igen gehör inom lärarkåren.  Vid 
folkskol lärarmötet  1913,  där  även det  nya intresset  för  modersmålet  
och "tyst  läsning" venti lerades,  höll  seminarieadjunkten Erik Johansson 
et t  föredrag under rubriken "Reform av uppsatsskrivningen".  I  s i t t  
föredrag r iktade Johansson föl jande kri t ik mot den uppsatsskrivning som 
sat te  återgivningen i centrum: 

"För a t t  lär jungen skall  kunna skriva en god uppsats ,  måste han 
behärska uppgiften,  d.v.s .  ha n skall  ha t i l l räcklig kännedom om vad 
han skriver  om, helst  vunnen genom direkt  åskådning av verkligheten 
själv.  Verkligheten skall  s tå  för  hans inre syn,  inte lärarens el ler  
någon annans framstäl lning av verkligheten.  Här har  han of ta snarare 
skada än gagn av den gängse preparat ionen.  Preparat ionen ger  of ta  
ingenting annat  än ordkunskap,  en serie  av ordförestäl lningar.  O rden 
stå  i  vägen och skymma undan verkligheten.  Lärjungen anstränger 
sig at t  behålla ,  vad läraren säger,  så at t  han hindras från at t  omsät ta  
det  i  levande förestäl lningar.  Det  bl ir  inte verkligheten,  han återger,  
utan lärarens el ler  bokens ord.  Det  bl ir  ingen övning av hans 
produktiva krafter ,  endast  reproduktion,  kopiering".107) 

1 s i t t  föredrag betonade Johansson principerna om självständighet ,  
s jälvverksamhet och vikten av intresseväckande ämnen hämtade ur el evens 
verklighet .  Uppsatsskrivandet  t jänade inte bara eleverna och utvecklingen 
av deras egen skapande ut trycksförmåga.  De produkter  som eleverna 
skapade -  uppsatserna -  kunde också t jäna som värdefulla  dokument för  
kännedom om lärjungen som individ och därti l l  gynna e t t  personligt  och 
förtroendefull t  förhållande mellan lärare och elever.  Uppsatserna kunde 
på så sät t  ge läraren ökade möjl igheter  at t  lära känna sina elever och 
inte minst  deras språkliga utvecklingsnivå.  Johansson ut tryckte det  på 
föl jande sät t :  
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"Jag förestäl ler  mig också,  a t t  man i  någon mån borde betrakta 
uppsatserna som språkliga dokument.  Vi böra inte betrakta felen och 
avvikelserna från språkliga normen endast  som ogräs,  som bör 
obarmhärt igt  rensas bor t .  Borde vi  icke hysa för  dem något  av det  
intresse,  som botanikerna hyser  för  varje vegetat ionsform, undersöka 
anledningarna t i l l  dessa avvikelsers  uppkomst,  s tudera lagarna för  
barnets  utveckling i  språkligt  avseende? Kanske vi  då också lärde 
mera tolerans i  sp råkligt  avseende,  lä rde oss,  at t  barnen ha s it t  eget  
språk,  som i  vissa avseenden är  et t  bät tre  ut trycksmedel  för  barnets  
förestäl lningar än den vuxnes språk".108) 

Liksom de sta t is t iska undersökningarna kunde ge kännedom om klassens 
al lmänna utvecklingsnivå och individuella  avvikelser ,  kunde uppsatserna 
således t jäna som en undersökningsmetod för  kännedom om elevens 
individuella  förestäl lningar och språkutveckling.  Som framgår av ci tatet ,  
ansåg föredragshål laren det  vara vikt igare at t  söka förstå barnet  och 
dess språkbruk än at t  överdrivet  korrigera felaktigheter .  

Den l äspedagogik,  som växte fram från t iden kring sekelskif tet ,  kan sägas 
representera något  kvali tat ivt  nytt .  Detsamma kan sägas gäl la  den 
skrivpedagogik,  som kom t i l l  ut tryck vid lärarmötet  år  1913.  Liksom den 
nya läspedagogiken stäl lde den nya skrivpedagogiken barnet  -  individen 
-  i  c entrum. Den betonade barnets  egen produktion a v text ,  en produktion 
som skulle utgå från barnets  s pråkliga utvecklingsnivå och bygga på dess 
egna upplevelser  och erfarenheter .  Dessa principer  fanns ännu inte 
ut tryckta i  någon normalplan.  Och med hänsyn t i l l  de förhållanden,  som 
kännetecknade den pedagogiska praktiken vid s lutet  av perioden 
1878-1918,  torde de heller  inte fåt t  något  s törre nedslag.  De särskilda 
förhållanden,  som kännetecknade krigsperioden,  s täl lde andra problem 
i  förgrunden.  I m ånga fal l  handlade det  i  första hand om at t  hål la  skolan 
igång.  Som framgått  av inspektörens rapportering erbjöd modersmåls
undervisningen särskilda problem. Detta gäl lde inte minst  rät t -  och 
uppsatsskrivningen.  Enligt  inspektören visade barnen svaga resultat  i  de ssa 
färdigheter  ( jfr  not  4:103).  Kursivläsning l iksom välskrivning var  däremot 
moment som fåt t  e t t  bät tre  nedslag i  praktiken.  Det  senare momentet  
-  välskrivningen -  blev även det  föremål för  et t  nytänkande och därt i l l  
föremål för  en häft ig metoddebatt .  



1 0 7  

4.9.4 Mot en ökad betoning av välskrivningens hygieniska och praktiska 
aspekter  

I  rapporten för  perioden 1877-1881 har  inspektören meddelat  föl jande:  

"Skrifning.  Välskrifning övas i  a lla  skolor .  De första nybörjarna skrifva 
på griffel taf lor ,  de öfr iga i  skrifböcker.  Läraren el ler  lärarinnan 
skrifver  up p för  de mindre b arnen vanligen pä svarta taflan och ib land 
på deras griffel taf lor .  De mera försigkomna använda antingen 
normalskrifböcker el ler  förskrif ter .  Välskrifningsöfningarna före
komma vanl igen som tyst  öfning.  I  de flyt tande skolorna äro bänkarna 
of ta  af  sådan beskaffenhet ,  a t t  dessa öfningar blott  med svårighet  
kan försiggå".109) 

Fram t i l l  1880-talet  var  Mentzers skrivsystem det  vanligaste förekomman
de.  Denna metod kännetecknades av en tung st i l  med starkt  t ryck och 
runda bågformer.  Vid början a v 1880-talet  presenterade bröderna Påhlman 
sin första förskrif t .  Denna förskrif t ,  som byggde på geometrisk grund 
och matematiskt  bestämda bokstavsformer,  tvingade den lärande at t  i 
detal j  föl ja  anvisningarna. l  10) 

Den påhlmanska skrivmetoden presenterades vid f olkskollärarmötet  1883.  
Efter  presentat ionen föl jde e t t  inlägg av Fridt juv Berg,  där  han gav 
ut tryck för  föl jande:  

"Äfven om det  påhlmanska maneret  ur  sm akens synpunkt kunde gi l las ,  
hvilket  emellert id ingalunda är  fal let  -  så måste det  dock ur  hygi enisk 
synpunkt al ldeles förkastas.  En krokig s tapel  är  en ledsam syn,  men 
en krokig rygg är  en än ledsammare.  Och hvad vore vunnet ,  om man 
med en viss  metod kunde gifva barnet  en välskapad st i l ,  i fall  man 
dermed t i l l ika bidroge at t  gifva det  en vanskapad lekamen?".!  11) 

Frågan om skrivhygien,  som uppmärksammats av tyska läkare,  blev t io 
år  senare föremål för  särskild behandling vid folkskollärarnas möte år  
1893.  Vid det ta  möte höll  överläraren Fil ip Holmqvist  et t  föredrag kring 
frågan "Hvilka hygieniska- fordringar böra s täl las  på skrifundervisningen?".  

Föredragshållaren,  som några år  t idigare själv utgivi t  metodiska 
skrivövningar,  hänvisade t i l l  en rad vetenskapliga undersökningar.  I  må nga 
av dessa undersökningar hade griffe l tavlan s tarkt  kommit  at t  i frågasät tas .  
Holmqvist  f ramstäl lde de vetenskapliga rönen på föl jande sät t :  
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"Äfven ur  hygienisk synpunkt har  grif fel taf lan bl ifvi t  utdömd. 
Åtskil l iga medicinska vetenskapsmän anse nämligen taflan vara 
hufvudorsaken t i l l  den dål iga kroppshål lningen,  emedan densammas 
skimrande och glansiga yta försvårar  skrifvandet .  Skrif ten framträder 
nämligen mindre tydligt ,  hvadan barnen måste böja s ig mera framåt 
för  at t  kunna skrifva bokstäverna.  Den framåtböjda stäl lningen 
öfvergår sedan t i l l  vana och bibehålies al l t jämt.  De gråa punkt
strecken,  som griffeln bi ldar ,  utgöra äfven i  och för  sig en i  
förhållande t i l l  bläckskrif ten mindre tydlig skrif t .  Enligt  undersök
ningar af  Homer,  upptagna äfven af  Cohn,  skulle  skifferskrif ten 
förhålla  sig t i l l  bläckskrif ten,  som 3:4,  a l l tså vara 25% underlägsen 
i  tydlighet". l  12) 

Med vetenskaplig exakthet  kunde den gamla skrivtekniken ifrågasättas  
och en ny framhållas.  Enligt  Holmqvist  k unde någon verklig skrivfärdighet  
inte uppnås så länge övningarna bedrevs på grif fel tavlan.  Ö vningarna på 
griffeln var  e t t  enda slösande med t id och hade inget  praktiskt  värde 
i  de fal l  man vil le  lära barnen något  mer än enbart  bokstävernas 
utseende.  Ur pedagogisk synpunkt var  griffel tavlan också förkast l ig.  
Lättheten at t  sudda ut  skrif ten gav inte upphov t i l l  uppmärksamhet och 
eftertanke i  a rbetet .  Det  myckna suddandet  och torkandet  var  hel ler  inte 
ägnat  åt  at t  utveckla renlighetsbegreppet .  Med a rgument som vetenskap
l ighet ,  effektivi tet  och renlighet  r iktade Holmqvist  et t  grundskott  mot 
den gamla beprövade griffel tavlan och lyfte  fram bläck och papper som 
de rät ta  hjälpmedlen för  en utveckling av verklig skrivfärdighet .  

Skrivning med bläck hade,  som framgått ,  förekommit  i  folkskolan redan 
under perioden 1842-1877.  Vid s lutet  av 1800-talet  förordades bläck och 
papper mer al lmänt.  Vi har  t idigare framhåll i t  griffelns resursbesparande 
fört jänster .  Vi har  också pekat  på de svårigheter  som kunde vara förenade 
med bläckskrivning i  de stora lancasterskolorna.  

Vid övergången t i l l  klassundervisning minskade antalet  barn i  undervis
ningsgruppen.  Under perioden 1878-1918 förbät trades också de ekono
miska förhållandena och sko lorna f ick s törre möjl igheter  a t t  hål la  barnen 
med förbrukningsmateriel .  Den nya massaindustr in medförde at t  papper 
blev både bi l l igare och mera t i l lgängligt .  Skrivböcker kunde på et t  annat  
sät t  bl i  en förbrukningsvara ute i  skolorna.  Vissa arbet splatser  som kontor,  
post  och telegraf  förutsat te  trol igen at t  de anstäl lda kunde bruka 
bläckpenna och skriva väl  utan at t  sät ta  fula bläckplumpar.  Andra som 
hade behov av det ta  slag var de många föreningar som t i l lkom vid d enna 
t id och som dokumenterade sin verksamhet i  handskrivna protokoll .  En 
vikt ig aspekt  var  at t  texten måste vara beständig.  Samma krav kunde 
stäl las  på namnunderskrifter  på räkningar och affärsbrev.  Att  kunna 
hantera en bläckpenna kan sägas ha bl ivi t  e t t  praktiskt  behov med det  
moderna samhället .  
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Välskrivningsundervisningens praktiska inriktning underströks också vid 
det  al lmänna folkskollärarmöte som hölls  1888.  I  s i t t  föredrag "Om de 
vikt igaste vi l lkoren för  et t  ändamålsenligt  bedrifvande af  undervisningen 
i  välskrifning" framhöll  folkskollärare Dalström: 

"Målet  för  välskrifningsundervisningen i  våra bi ldningsanstal ter ,  vare 
sig högre e l ler  lägre,  är  icke at t  utbi lda skönskrifvare;  det  är  i  s tä l let  
a t t  bibringa en redig,  vårdad och i  det  praktiska l i fvet  användbar 
handst i l .  En handsti l ,  på hvilken kan stäl las  dessa fordringar,  torde 
kunna med högst  få  undantag inhämtas af  hvar och en.  Utbildandet  
af  skönskrifvare i  egentl ig mening har  däremot visat  s ig vara ganska 
svårt ;  därför  kräfvas utan tvifvel  al ldeles särskilda anlag".113) 

För at t  målet  skulle  nås måste välskrivningsundervisning l iksom al l  annan 
undervisning göras intresseväckande för  eleverna.  Ett  hinder för  det ta  
var  at t  välskrivningen vanligen användes som tyst  övning.  Det  myckna 
teoret iserandet  om bokstävernas uppbyggnad utgjorde et t  annat  hinder.  
För at t  barnens intresse skulle  hål las  vid l iv,  måste de så snart  som 
möjl igt  se  resultatet  av sina bemödanden,  menade Dalström. När det  sedan 
gällde at t  nå jämnhet  och säkerhet  i  bokstavsformerna,  vi l le  han 
rekommendera taktskrivning.  Syftet  med taktskrivningen var tvåfaldigt :  

"Det  ena är  a t t  lära eleverna lägga tryckningen på r ikt ig plats ,  a t t  
börja och sluta densamma på rät t  stäl le .  Det  andra är  åstadkommande 
af  l ikformig skrifhast ighet  inom en klass.  Detta  senare är  af  s tor  
praktisk betydelse i  och för  själfva undervisningen t  ex i  rät tskrif-
ning". l  14) 

Redan i  den t idiga folkskolan med dess monitörsystem och extrema 
utformning torde välskrivningsövningarna haft  en discipl inerande funktion.  
Den taktskr ivning,  som här föreslogs för  en lärarledd direktundervisning,  
kan ha vari t  minst  l ika discipl inerande.  Att  en sådan taktskr ivning 
t i l lämpades i  prakt iken f inns dock inte belagt  i inspektörsrapporterna 
från perioden 1878-1918.  

4.10 Sammanfattande reflexion 

Det  t idsavsnit t  som behandlats  i  det ta  kapitel ,  kan utan tvekan sägas 
representera något  kvali tat ivt  nytt .  Industr ial ismen f ick s i t t  genombrott  
och den sociala klasstrukturen förändrades.  

Redan under 1800-talets  senare del  påbörjades en anpassning t i l l  de nya 
förhållandena.  Den medelklass,  som t idigare vari t  kri t isk och radikal ,  
intog nu en ledande stäl lning såväl  poli t iskt  som kulturel l t  och övergick 
t i l l  a t t  s tabil isera den nya sociala ordningen.  Den sta tsmakt,  av vi lken 
man krävde vissa ingripanden,  kunde nu definieras som borgerlig.  
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I  praktiken innebar det  at t  s ta ten bl  a  ökade si t t  engagemang i  
utbyggnaden av transportväsendet ,  i  socialpoli t iken,  i  forskning och 
utbi ldning.  

De ökade ekonomiska resurserna och det  ökade stat l iga engagemanget  
ledde bl  a  t i l l  en expansiv utbyggnad av den al lmänna små- och 
folkskolan.  Materiel l t  innebar det  f ler  lärare,  f ler  skolhus och en ökad 
t i l lgång på läroböcker och undervisningsmaterial .  Men den borgerl iga 
s tatens engagemang innebar också åtgärder för  at t  nå större enhetl ighet  
och kontrol l  över undervisningen i  r iket .  Som sådana åtgärder kan 
betraktas både den stat l iga inspektörsinst i tut ionen och de normalplaner 
som t i l lkom under s lu tet  av 1800-talet .  

Under den aktuella  perioden infördes en kvali tat ivt  ny undervisningsform 
-  klassundervisning -  samtidigt  som den obligatoriska skolgången 
utvidgades t i l l  sex år .  

Övergången t i l l  en ny undervis ningsform, som understöddes med argument 
för  en lärarledd direktundervisning och bl  a  innebar vissa materiella  
förändringar av själva undervisningsrummet,  kan samtidigt  ses som uttryck 
för  en borgerl ig ideologi  med dess betoning av individualism och 
självdiscipl in.  Lagen mot barnarbete l iksom lagen om en sexårig skolpl ikt  
för  al la  kan ses som utslag av borger l ig l iberal ism med dess inslag av 
humanitär  ideal ism och betoning av rätten t i l l  individuell  utveckling.  
Samtidigt  kan det  hävdas at t  mekaniseringen av produktionen gjorde den 
minderåriga arbetskraften överflödig,  vi lket  också stäl lde krav på en 
utvidgad skolgång.  

Under perioden 1878-1918 gjorde det  al lmännytt iga kunskapsstoffet  s i t t  
definit iva intåg i  folkundervisningen.  Modersmålet  blev et t  s jälvständigt  
läroämne med läsning och skrivning som huvudsakliga moment.  Ämnet 
s tärkte väsentl igen sin posi t ion under den aktuella  perioden,  samtidigt  
som kristendomsämnet och framför al l t  katekesläsningen trängdes 
t i l lbaka.  

Slutet  av 1800-talet  innebar visserl igen en temporär  återgång t i l l  den 
gamla undervisningstraditionen med dess utanti l läsning ord för  ord.  Som 
huvudtendens kan det  dock hävdas a t t  medan den rel igiösa folkbildningen 
al l t jämt stod i  förgrunden vid början av perioden så kom den nat ionella  
och medborgerl iga utbi ldningen at t  al l t  mer betonas från t iden efter  
sekelskif tet .  

Det  aktuella  t idsavsnit tet  kan också karakteriseras som läsningens 
defini t iva övergång från den kyrkliga lästradit ionen t i l l  en borger l ig 
läskultur .  Med denna kultur ,  som var int imt förknippad med en växande 
bok-,  t idnings-  och t idskrif tsmarknad,  gjorde frakturst i len s i t t  ut tåg ur 
undervisningen.  Övergången var inte omedelbar och länge tränades barnen 
at t  läsa både frakturst i l  och den lat inska tryckst i len -  antikvan.  
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Den läs-  och skrivundervisning,  som förespråkades mer utanför än inom 
ramen för  de aktuel la  läroplanerna,  gav också ut tryck för  något  
kval i tat ivt  nytt .  De al lmänna undervisningsprinciper  som framfördes f ick 
stöd i  e t t  växande intresse för  vetenskap -  främst  psykologi  -  som 
betonade en undervisning a npassad t i l l  barnens utvecklingsnivå.  Åskådlig
het,  s jälvverksamhet och intresse var  andra centrala principer .  

Vid t iden kring sekelskif te t  accentuerades betoningen av barnet  l iksom 
kravet  på meningsbärande och intresseväckande lästexter.  Saga,  fantasi  
och god barn- och ungdomsli t teratur  s täl ldes i  förgrunden.  Med den 
borgerl iga läskulturen och det  växande utbudet  av böcker,  t idningar och 
t idskrif ter  föl jde också en ökad betoning av den tysta läsningen.  Denna 
betoning kan förstås mot bakgrund av det  växande utbudet  av skrif t l ig 
information som följde i  spåren på industr ial isering och sekularisering.  
Men inom den borgerl iga kulturen hade läsning samtidigt  e t t  egenvärde.  
Läsning var också rekreat ion som förde den enski lde individen i  kontakt  
med sköna tankar och intr esseväckande skildringar och dessu tom förädlade 
språket  och förf inade smaken.  Att  läsa god l i t teratur  var  med andra ord 
e t t  ut tryck för  verklig bi ldning.  

Vid t iden ef ter  sekelskif tet  t i l l fördes den al lmänna folkundervisningen 
en rad nya lästexter .  Med dessa förmedlades också en ny hembygds- och 
nat ionalkänsla,  en känsla som samtidigt  gav ut tryck för  utvecklingsopti
mism och framtidstro.  Den nya känslan för  hembygd och fädernesland 
kan förstås mot bakgrund av d en aktuella  unionskrisen,  den expanderande 
industr ins behov av at t  vända den emigrerade arbetskraften åter  mot 
Sverige och den känsla av vilsenhet  som tycktes föl ja  med industr ial isering 
och urbanisering.  En sådan känsla kom inte minst  t i l l  ut tryck bland 
samtidens förfat tare och intel lektuella .  

Liksom i  den t idiga folkskolan kan det  således hävdas at t  läsundervis-
ningen al l t jämt t i l ldelades en ideologisk funktion.  Genom läsning skulle  
den uppväxande generat ionen inte bara nå fram t i l l  nytt iga kunskaper 
och det  rel igiösa och moraliskt  sedelärande budskapet .  De skulle  också 
nå fram t i l l  såväl  känsla för  hembygd och fosterland som smak för  den 
goda l i t teraturen.  

I  det  nya expansiva och rörl iga samhället  ökade också behovet  av och 
kravet  på en mer utvecklad skrivkunnighet .  Även i  det ta  avseende kan 
det  hävdas a t t  t idsavsnit tet  1878-1918 innebar något  kvali tat ivt  nytt .  

Vid början av den aktuel la  perioden var reproduktion av givna texter  
al l t jämt det  dominerande innehållet .  Genom avskrivning skulle  barnen 
inte bara lära sig den rä t ta  handskrif tsnormen.  De skulle också t i l lägna 
sig den rät ta  stavningsnorm och den rät ta  skrif tsspråksnomen,  en norm 
som utvecklats  av samhällets  ledande skikt .  Den al lmänna skrivundervis-
ningen t i l ldelades såt i l lv ida inte bara en kvalif icerande funktion utan 
även en outtalad ideologisk funktion.  
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Men avskrivningsövningarna var  också en lösning pä det  praktiskt  
organisatoriska problem som uppkom med övergången t i l l  klassundervis
ning.  I  de skolor ,  där  läraren samtidigt  hade at t  undervisa f lera årsklasser ,  
kunde väl-  och avskrivningsövningarna utföras som tysta övningar i  en 
klass,  medan läraren direkt  undervisade en annan.  

De tysta övningarna motiverades senare med principen om självverksam
het .  Samma princip gav också argument för  en förskjutning mot en 
produktion av egna texter,  en förskjutning som bättre svarade mot det  
ökade behovet  av och kravet  på en mer självständig skrivkunnighet .  
Intresset  för  barnpsykologi  och den nya synen på barnet  och barndomen 
gav också argument för  en förskjutning från extremt tvång och 
exemplarisk återgivning t i l l  uppmuntran och större hänsyn t i l l  barnets  
språkliga utveckling.  

Med vetenskapliga argument s täl ldes också krav på en övergång från 
skiffertavlan och griffeln t i l l  papper och bläckpenna.  En s ådan övergång 
låg i  l in je med den nya t idens krav och blev möjl ig med pappersindustr ins 
utveckling och ökade ekonomiska resurser .  
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Kapitel  5.  

MOT EN SAMMANHÅLLEN MEDBORGARUNDERVISNING FÖR ALLA 
1919-1954 

I fö regående kapitel  har  vi  s et t  hur folkundervisningen fram t i l l  är  1919 
hade utvidgats  t i l l  e t t  obligatorium på sex år  med en efterföl jande 
fortsät tnings-  el ler  ersät tningsskola för  de barn som inte gick vidare t i l l  
kommunal mellanskola el ler  s tat l ig realskola.  Detta obligatorium gällde 
för  majori teten barn,  medan endast  en bråkdel  gick vidare t i l l  högre 
studier .  Vid s lutet  av t idsavsnit tet  1919-1954,  som behandlas i  förel igg
ande kapitel ,  har  frågan om et t  enhetl igt  organiserat  skolsystem och en 
gemensam sexårig undervisning för  al la  bl ivande medborgare förts  t i l l  
et t  poli t iskt  principbeslut .  Innan vi  närmare går  in på denna fråga,  ska 
vi  som t idigare först  ge en bild a v d et  yt tre  samhället  under den aktuella  
perioden.  

5.1 Sverige -  en industr inat ion 

Det  mest  markanta draget  i  det  svenska samhället  ef ter  1920 var 
industr ins fortsat ta  expansion och jordbrukets  motsvarande t i l lbakagång.  
Konkret  innebar det  at t  andelen yrkesutövare inom jordbruket  s tadigt  
sjönk,  medan andelen sysselsat ta  inom industr i  och hantverk samtidigt  
ökade.  Från 1930-talet  förlorade jordbruket  al l t  mer sin s täl lning som 
dominerande näringsgren,  en stäl lning som på 1940-talet  övertogs av 
industr i  och hantverk.  Sverige var  nu slutgi l t igt  omvandlat  t i l l  en 
industr ination.  1 )  

Parat  med denna omvandling av den svenska näringsstrukturen låg en 
fortsat t  s trävan t i l l  koncentrat ion av såväl  kapital  som verksamhet,  en 
långtgående special isering och en al l t  högre grad av mekanisering.  Set t  
i  det  längre t idsperspektivet  kan det  hävdas at t  produktionen inom såväl  
jordbruket  som inom industr in al l tmer underordnades den kapital is t iska 
ekonomins krav på produktivitet ,  effektivi tet  och lönsamhet.2)  

Kraven på rat ionali tet  f ick vetenskapligt  s töd i  de idéer  som redan i 
s lutet  av 1800-talet  vidareutvecklats  av den amerikanske ingenjören 
F W Taylor (1856-1915).  Taylors idéer  om vetenskaplig arbetsledning 
väckte intresse även bland svenska fabrikanter ,  och hans viktigaste 
skri f ter  fanns t i l lgängliga på svenska redan i  början på 1910-tale t .3)  

Den mekanisering av arbetsproccessen,  som inleddes redan i  industr ial is
mens barndom, innebar samtidigt  a t t  barn och ungdom i de lägre åldrarna 
inte längre var  l ika eftersökta som arbetskraft .  Den fortsat ta  rat ionalise
r ingen gjorde det  l ikaså möjl igt  at t  med minskad arbetskraft  åstadkomma 
en återhämtning inom den industr iel la  produktionen ef ter  depressionen 
i  början på 1920-talet .4)  
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Genomgående kännetecknades mellankrigstiden av hög arbetslöshet,  
ut talade klassmotsät tningar och öppna konfl ikter  som exempelvis  
Ådalskravallerna år  1931.  Detta år  var  särskil t  svårt  då den internatio
nel la  krisen bröt  in över Sverige och gav upphov t i l l  massarbetslöshet .  
Vid s lute t  av decenniet  inträdde en förändring.  A rbetslösheten sjönk,  och 
efter  andra världskriget  blev förhållandena närmast  de motsat ta ,  med 
en ut talad brist  på främst  yrkeskunnig arbetskraft .5)  

5.2 Den svenska modellen 

En annan markant  förändring i  det  svenska samhället  var  den poli t iska 
demokratins och parlamentar ismens slut l iga genombrott  som följde ef ter  
den l iberal-socialis t iska valsegern år  1917.  

Med denna seger blev det  möjl igt  a t t  s lutgi l t igt  driva igenom kravet  på 
en al lmän rösträt t  utan restr ikt ioner.  Detta krav hade al l t  sedan slutet  
av 1800-talet  vari t  den poli t iskt  dominerande r iksdagsfrågan,  bortset t  
från e t t  avbrott  under den t idigare nämnda unionskrisen.  

I  kampen för  al lmän rösträt t  hade vänsterl iberaler  och socialdemokrater  
förenats  i  et t  samarbete mot det  gemensamma rösträt tsmålet .  Med 
förfat tningsrevisionen 1918-1920 var målet  nåt t .  Därmed var det  också 
s lut  på samarbetet .  Att  de båda part ierna företrädde ol ika klassintressen 
blev uppenbart .  Motsät tningarna gick i  dagen och regeringskoali t ionen 
sprack.  Den skil jel inje,  som t idigare gåt t  mellan vänster  och höger,  blev 
nu en motsät tning mellan social is ter  och borgerl iga.6)  

Poli t iskt  blev 1920-talet  en orolig t id med skiftande ministärer ,  bland 
dem tre under socialdemokraternas ledning.  Först  under 1930-talet  
s tabil iserades förhållandena.  År 1932 bi ldades en helt  socialdemokratisk 
regering under ledning av Per Albin Hansson.  Socialdemokraterna kom 
därefter  at t  s i t ta  i  regeringsstäl lning ända fram t i l l  valet  1976,  med 
undantag av några sommarmånader 1936.  1 det ta  sammanhang är  det  
vikt igt  a t t  notera att  socialdemokraterna under åren 1936-1939 och 
1951-1957 delade regeringsmakten med bondeförbundet .  Under krigsåren 
1939-19^5 vi lade regeringsansvaret  på en samlingsregering med 
socialdemokrater  och samtl iga borgerl iga part ier .  

Det  långa regeringsinnehavet  har  get t  socialdemokraterna särskilda 
möjl igheter  a t t  påverka de poli t iska besluten och därmed också 
utvecklingen av de t  svenska samhäl let .  Men den na möjl ighet  har  samtidigt  
parats  med en viss  försikt ighet  i  maktutövandet  och et t  fortsat t  
klassamarbete för  poli t iska reformer.  Denna samarbets-  el ler  samför
ståndspoli t ik,  som kännetecknas av vi t tgående kompromisser  mellan ol ika 
intressegrupper och om fat tande insatser  för  at t  nå en rät tvis  omfördelning 
inom ramen för  en marknadsekonomi,  har  fåt t  benämningen "den svenska 
modellen".7)  
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Grunden för  den svenska jämviktsmodellen lades under 1920-talet ,  när  
monopolkapitalets  krav på stat l iga ingripanden i  ekonomin ökade och 
arbetarklassen ut tryckte al l t  s tarkare krav på sociala r eformer.  Efter  val
segern år  1932 kunde socialdemokraterna börja utveckla en poli t ik som 
i  det  långa perspektivet  syftade t i l l  a t t  s tödja monopolkapitalet  men 
samtidigt  gjorde det  möjl igt  a t t  på kort  s ikt  t i l lvarata arbetarklassens 
intressen.  Den bri t t iske nat ionalekonomen 3 M Keynes (1883-1946),  vars  
teorier  utvecklades under ledning av Ernst  Wigforss,  gav vetenskapligt  
s töd för  en expansiv f inanspoli t ik.  Keynes,  som förfäktade en modifierad 
l iberal ism med vidsträckta s tatsingripanden,  gav underlag för  såväl  den 
nationalekonomiska debatten som den praktiska poli t iken under 
1930-tale t .8)  

Efter  depressionen i  början av 1930-talet  kom den ekonomiska t i l lväxten 
at t  skapa ökade förutsät tningar för  en reformist isk poli t isk praktik.9)  
Den svenska poli t iska modellen gav underlag för  fortsat ta  förväntningar 
på växande välfärd och standardutveckling.  Dessa förväntningar blev 
reali tet  förs t  ef ter  andra världskriget ,  när  den svenska ekonomin åter  
blev expansiv och den socialdemokratiska regeringen kunde genomföra 
en rad socialpoli t iska reformer,  bland dessa den nioår iga enhetsskolan.10) 

Den svenska välfärdspoli t iken innebar samtidigt  en expanderande 
offentl ig sektor  och en förskjutning av den poli t iska makten mot 
departementen och deras växande antal  t jänstemän och utredningsexper
ter .  Viktigt  i  det ta  sammanhang blev också s tatens möjl igheter  at t  
utnytt ja  kommunerna som förvaltningsorgan,  et t  system som började 
byggas ut  samtidigt  med det  svenska välfärdssamhället .  

Med de nya kommunallagarna år  1930 överfördes de ärenden som rörde 
folkskoleväsendet  t i l l  kommunal-  el ler  s tadsful lmäktige och folkskolesty-
relse.  Medan ful lmäktige huvudsakligen hade att  besluta i  ärenden av 
mer ekonomisk art ,  t il l föl l  det  folkskolestyrelsen at t  besluta i  de ärenden 
som rörde undervisning,  discipl in,  val  av lärare och fördelning av den 
årl iga läst iden.  1930 års  kommunallagar innebar et t  brot t  med en lång 
tradit ion.  Församlingens kyrkoherde,  el ler  den som företrädde hans 
ämbete,  blev inte längre självskriven som ordförande i  s tyrelsen för  det  
lokala folkskoleväsendet .  Enligt  lagen om skols tyrelse i  vissa kommuner 
skulle  ordförande utses inom styrelsen och ordförandeskapet  gäl la  e t t  
år  i  taget .  I  d e små kommuner,  som ej  inrät tat  ful lmäktige,  gäl lde al l t 
jämt den gamla tradit ionen,  där  ledningen av folkundervisningen låg i  
händerna på skolråd och kyrkostämma.11) 

Vid 1939 års  r iksdag väcktes från lantmannahåll  i  andra kammaren en 
motion om en sammanslagning av de små skoldistr ikten t i l l  s törre 
förvaltningsenheter .  Vid s amma riksdag och i  samma kammare framlades 
en motion om en ändring av den kommunala indelningen med syfte at t  
få  t i l l  s tånd större kommunala enheter .  Sju år  senare beslutades en sådan 
kommunreform. Genom den nya kommunallagen 1953 m inskades ol ikheter
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na mellan lands-  och stadskommuner,  samtidigt  som antalet  rena 
landskommuner minskade i  antal .  Med hopslagningen t i l l  s torkommuner 
blev det  lä t tare at t  lösa al la  de uppgifter  som ålades den kommunala 
förvaltningen.  Som verkstäl lande organ hade denna at t  i  praktiken 
genomföra de poli t iska besluten och då främst  beslut  inom social-  och 
bostadspoli t iken samt inom skolväsendet .12) I  d et  föl jande s kall  vi  något  
närmare beröra reformsträvandena inom det  s is tnämnda området ,  
s trävanden som utmynnade i  1950 års  principbeslut  om en nioårig 
enhetsskola och en sammanhållen undervisning för  al la  under de sex första 
skolåren.  

5.3 Utbildningsmål och bi ldningssyn 

Tanken om en sammanhållen folkundervisning för  al la  -  en enhetsskole-
tanke -  fanns redan hos Amos Comenius.  Denna tanke om en gemensam 
bildning för  al la  oavset t  kön och social  bakgrund hade sin grund i  
Comenius rel igiösa åskådning och demokratiska ståndpunkt.  Den 
sammanhållna undervisningen skulle  dels  ge eleverna möjl ighet  at t  
uppmuntra och sporra varandra,  dels  ge dem en gemensam värdegrund.  
Därt i l l  kom, menade Comenius,  a t t  individens förutsät tningar för  
undervisning och utbi ldning inte omedelbart  kunde avgöras och i nte hel ler  
var  s jälvklart  given.  Att  r edan vid skols tarten avgöra individens begåvning 
och fa l lenhet  var  därför  förkast l igt .  De r i kas -  adelns och ämbetsmännens 
-  barn ägde ej  hel ler  al l t id de förutsät tningar som gjorde d em självskrivna 
för  den högre undervisningen i  lat inskolan.13) 

För Sveriges del  skisserades,  redan vid mit ten av 1700-talet ,  grunddragen 
t i l l  en enhetsskola av en t jänsteman vid manufakturkontoret  vid namn 
Kryger (1707-1777).  Enligt  Kryger  skulle al la  barn bibringas undervisning 
i  en gemensam grundläggande skola som i s in tur  skulle  anknyta t i l l  
såväl  den lärda som den prakt iska utbi ldningen.  

Tanken om en för  al la  gemensam skola för  medborgerl ig bi ldning levde 
vidare och aktualiserades i  början av 1800-talet  av l iberala reformivrare 
som G A Silverstolpe,  C U Broccman och Anders Fryxell  (1795-1881).  
Den sis tnämnde utgav år .  1823 en programskrif t  med t i te ln "Förslag t i l l  
enhet  och medborgerl ighet  i  de al lmänna Undervisnings-Verken",  d är  han 
förespråkade en för  nat ionens al la  barn sammanhållen undervisning fram 
t i l l  sexton års  ålder .  

Som l iberal  förespråkare för  et t  enhetl igt  skolsystem med folkskolan som 
bas för  en fortsat t  differentierad undervisning,  öppen för  al la  oavset t  
s tåndst i l lhörighet,  uppträdde senare bl  a  Erik Gustaf  Geijer .  Även hos 
skolreformatorn Torsten Rudenschöld återfanns en l iknande ståndpunkt 
om folkskolan som grund för  den högre utbi ldningen i  e l i tskolan.  Enligt  
Rudenschöld,  som förespråkade en ståndscirkulat ion,  borde en different ie
r ing av eleverna ske först  vid 15-årsåldern.  Enbart  de begåvade eleverna 
borde därefter  få  t i l l t räde t i l l  den högre undervisningen i  e l i tskolan.  1 <+) 
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Med enhetsskoletanken var förenat  dels  en strävan at t  få  t i l l  s tånd e t t  
organisatoriskt  samband mellan den grundläggande och den högre 
skolundervisningen.  Dels  innefat tade den en strävan at t  organisera den 
grundläggande undervisningen i  en för  al la  gemensam folkskola.  Men så 
länge folkskolan inte var  obligatorisk,  spelade förhållandet  mellan denna 
och de högre skolorna i nte någon praktisk rol l  och enhetsskolesträvandena 
inriktades främst  på realskolestadiet  el ler  borgarskolan som det  ibland 
kallades.15) 

Tanken om en enhetsskola med folkskolan som bas fördes vidare under 
s lutet  av 1800-talet  av l iberala reformivrare och skolpoli t iker  som P A 
Sil jeström och Fridt juv Berg.  Vid r iksdagen år  1867 framlade Sil jeström 
en motion,  där  han yrkade at t  folkskolan skulle  ges beteckningen 
kommunalskola och at t  denna skola skulle  utgöra en för  al la  samhälls
klasser  gemensam bottenskola.  Utskottet  avslog Sil jeströms motion,  men 
frågan återkom redan vid påföljande r iksdag.  Med anledning av denna 
motion beslutade r iksdagen at t  elementärläroverkets  första klass skulle  
dras in och intagningsåldern framflyttas  t i l l  t io år .  

Med sin programskrif t  "Fo lkskolan såsom bottenskola",  som presenterades 
inför  det  nionde al lmänna folkskollärarmötet  1883,  blev Fridt juv Berg 
den främste förespråkaren för  en sexårig sammanhållen undervisning i  
en för  al la  obligator isk folkskola.  Sin första seger vann bottenskoletanken 
år  1909,  när  en fyraårig kommunal meilanskola,  med den sexåriga 
odifferentierade folkskolan som grund,  inrät tades.16) 

Efter  skolreformen 1927 inrät tades en fyraårig realskolel inje med den 
sexåriga folkskolan som grund även vid de stat l iga läroverken.  Denna 
reform erbjöd samtidigt  möjl igheten at t  övergå t i l l  den femåriga 
realskolan ef ter  fyra år  i  den obligatoriska folkskolan.  1927 års  skolre
form innebar såt i l lvida en kompromiss,  där  den för  al la  medborgare 
gemensamma utbi ldningskärnan begränsades t i l l  fyra år .  Först  med 
principbeslutet  1950 f ick enhetsskoletanken slut l igen si t t  poli t iska 
genombrott .17) 

De t idiga l iberala enhetsskolesträvandena,  som främst  hade sina 
företrädare bland vänsterl iberalerna,  vi lade på demokratiska värderingar 
parat  med et t  ut talat  social t  patos.  Enligt  den l iberala synen var 
utbi ldning förenad med utveckling av den enskilde individens inneboende 
anlag,  och en sådan utveckling skulle  i  pr incip va ra möjl ig fö r  a l la  oavset t  
s tånds-  el ler  klassti l lhör ighet .  1 en skrif t  från år  1884,  med t i teln "Smärre 
skrif ter  rörande uppfostran och undervisning",  ha r  Sil jeström uttryckt  det  
på föl jande sät t :  
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"Jag erkänner således ingen annan uppfostr ingsprincip för  r igt ig än 
den,  s om tager t i l l  utgångspunkt hvarje sär skild menniskas individua
l i tet  -  som, enl igt  de anvisningar naturen sjelf  hos hvarje särskil t  
subjekt  gifver ,  söker utveckla de hos detsamma inneboende anlagen.  
En sådan uppfat tning af  frågan utesluter  ingalunda al l t  s lags 
öfverenstämmelse i  behandlingen af  ol ika individer;  huvudfrågan är  
blot t ,  hvilketdera som är  at t  anse såsom grundväsentl igt  och 
hvilketdera såsom sekundärt ,  humaniteten el ler  individuali teten.  Då 
jag för  min del  antager den sistnämnda såsom grundval  för  
uppfostr ingen,  påstår  jag t i l l ika,  at t  det  i  s jelfva verket  icke gifves 
någon annan sann humanitet  än,  den som l igger ut i  en sannt  och 
ful l t  utvecklad individuali tet" .18) 

I  l ikhet  med Comenius förestäl lde sig l iberalerna utvecklingen som en 
övergång från e t t  icke specif icerat ,  obestämt och al lmänt l ikartat  
t i l ls tånd t i l l  e t t  sammanhängande men differentierat  t i l ls tånd.  1 enl i ghet  
med denna förestäl lning borde därför  den grundläggande undervisningen 
hål las  samman t i l l  dess de av naturen givna anlagen kommit  t i l l  s i t t  
ful la  ut tryck.  Fridt juv Berg sammanfattade det  på föl jande sät t :  

"Skolan bör ordnas så,  at t  barnen under de första skolåren erhålla  
l ika bi ldning och ef ter  den t id,  då de särski lda naturanlagen med 
ful l  tydlighet  framträda,  l ika t i l l fäl le  t i l l  utbi ldning i  särskilda 
r iktningar.  Det  bör därför  f innas en för  al la  samhällsklasser  
gemensam barndomsskola för  al lmänt grundläggande bi ldning och 
f lera därpå byggda ungdomsskolor för  särskild individuell  utbi ld
ning".^)  

Den al lmänt grundläggande bi ldningen avsåg samtidigt  at t  utgöra en för  
al la  gemensam medborgerl ig bi ldning.  Vi har  t idigare set t  hur kravet  
på medborgerl ig bi ldning redan av G A Silverstolpe framhölls  som et t  
vi l lkor för  poli t isk demokrati .  Även senare skolpoli t iker  som P A 
Sil jeström och Fridt juv Berg sat te  demokratin i  förgrunden och menade 
at t  folkskolans vi kt igaste uppgift  var  at t  förmedla den medborgarbildning 
som utgjorde förutsät tningen för  och själva grundvalen i e t t  demokratiskt  
samhälle.  

Medan l iberalerna under loppet  av 1800-talet  gav upp vissa delar  av sin 
fr ihetsdoktrin och godtog vissa s tat l iga ingripanden och regleringar,  
värnade de om individualismen och den poli t iska demokratin .  Som t i digare 
framhåll i ts  fortsat te  vänsterl iberalerna at t  driva kravet  på al lmän och 
l ika rösträt t  utan inskränkningar ef ter  representat ionsreformen 1866.  Och 
t i l lsammans med den framväxande socialdemokrat in kunde de slut l igen 
driva rösträt tskravet  t i l l  s i t t  ful la  genombrott .20) 

Att  den al lmänna rösträt ten skulle  bl i  en real i tet  förutspådde Fridt juv 
Berg redan i  e t t  tal  vid d et  t ret tonde al lmänna folkskollärarmötet  1903.  
I  d et ta  tal  med rubriken "Svenska folkskolan i t jugonde seklets  beynnel-
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se" karakteriserade han det  nya århundradet  som den al lmänna 
industr ial ismens,  den al lmänna värnpliktens,  den al lmänna demokratins 
och den al lmänna tros-  och tankefrihetens århundrade.  

Den al lmänna demokratins århundrade stäl lde,  enligt  Berg,  den enskilde 
individen inför  nya uppgifter ,  vi lkas lösning förutsat te  en samfälld 
medverkan av al la  och fordrade personlig utveckling och bi ldning.  3a,  
en al lmän och djupgående folkbildning var  själva garantin för  den 
poli t iska demokratin.  I  s i t t  ta l  ut t ryckte han det  på föl jande sät t :  

"För dem, som frukta demokratien,  emedan de befara,  a t t  den skall  
urarta  t il l  pöbelvälde,  borde hvad som förestår  innebära en om möjl igt  
ännu kraft igare maning.  Man kan ju r esonera om s.  k.  garant ier  och 
tänka sig än den ena och än den andra af  dessa såsom t i l l fyl lest
görande.  Men för  hvar och en som vet ,  a t t  samhället  icke består  
af  former utan af  människor ,  måste det  vara uppenbart ,  a t t  mot det  
s .  k.  pöbelväldet  icke f innes någon annan genomgripande bot  än den,  
som en af  våra skalder  kal la t  "pöbelns utrotande".  Och pöbeln utrotas 
endast  genom en i  möjl igaste mån al lmän och djupgående folkbild
ning,  som icke stannar vid e t t  innötande under barndomsåren af  vissa 
yt tre  färdigheter  och minnesläxor utan odlar  och skä rper tanken samt 
verkar värmande och renande på sinnelaget  och samfundsandan.  I  
jämförelse härmed äro al la  andra s .  k.  garantier ,  som klokskapen 
kan utgrunda,  endast  mer el ler  mindre vanmäktiga lekverk".21) 

Ett  folkstyre förutsat te ,  som vi  t idigare set t  framhållas,  upplysta 
medborgare,  et t  begrepp som i en ful l t  utvecklad demokrati  utvidgades 
t i l l  a t t  gäl la  al la ,  även "folkets  råa massa" el ler  pöbeln som Berg 
ut t ryckte det .  1 utvecklingen mot det  framtida demokratiska samhället  
vi lade,  som framgår av cita tet ,  e t t  s tort  ansvar på skolan och lärarkåren.  
På deras ansvar låg at t  i  verkl ig mening bi lda folket  och svetsa det  
samman t i l l  en organisk helhet ,  e t t  samfund.  Men d et ta  ansvar kan också 
ses som et t  ut tryck för  a t t  borgerl ighetens argument för  det  upplysta 
förnuftet ,  som t idigare r iktats  uppåt  mot aris tokrat in och de gamla 
ledarna,  nu bl ivi t  en dominerande kultur  och r iktades nedåt  mot folket  
-  den obildade massan.22) 

Även inom socialdemokratiska arbetarpartiet  framhöll  man den bi ldade 
människan som en förutsät tning för  den poli t iska demokratin.  Så krävde 
man exempelvis  r edan i  part iprogrammet år  1897 a t t  skolan skulle  sk i l jas  
från kyrkan och a t t  folkskolan skulle  utvecklas t i l l  "en för  al l  gemensam 
och kulturfordringarne uppfyllande medborgarskola".23) Vilka dessa 
fordringar var  och vad som s kulle förmedlas har  ej  uttryckts  i  programmet 
men framkom indirekt  i  ta l  och skrif ter  som de framfördes av ledarna 
inom part iet .  Så betonade exempelvis  Hjalmar Branting behovet  av 
arbetarklassens intel lektuella  bi ldning men också nödvändigheten av dess 
moraliska utveckling.  
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Redan långt  före t i l lkomsten av SAP f örekom uttalade bi ldningssträvan
den bland vissa arbetare.  Pä ini t iat iv av bl  a  två skräddargesäl ler  
s tar tades år  1845 Stockholms Bildningscirkel ,  vi lken f ick s ina efterföl jare 
även på andra stäl len i  landet.  Fem år  senare t i l lkom "Arbetarnas 
läsesäl lskap" som senare utvecklades t i l l  arbetarföreningar .  Dessa 
föreningar,  som strävade att  på laglig väg göra arbetarna delakt iga i  
det  poli t iska l ivet ,  kom dock snart  at t  försvinna.  Som avläggare t i l l  de 
t idiga bi ldningscirklarna uppstod en ny typ av arbetarföreningar under 
ledning av l iberaler  och med både arbetare och fö retagare som deltagare.  
I  l ikhet  med de t idigare bi ldningscirklarna byggde verksamheten på 
tanken om samverkan mellan ol ika samhällsklasser .2k) 

Samma grundtanke kännetecknade det  program som de n r adikale l iberalen 
Anton Nyström presenterade år  1881 för  det  nybildade Arbetarinst i tutet  
Programskrif ten gav ut tryck för  både et t  posi t ivist iskt  vetenskapsideal  
och en l iberal  bi ldningssyn.  Genom bildning skulle  det  bl i  möjl igt  för  
människan at t  forma det  nya samhället ,  samtidigt  som bildning skulle  
uppfostra,  förädla och fr igöra den enskilde individen.  Denna individens 
fr igörelse inom det  rådande samhällets  ram skilde i  grunden l iberaler  
från social is ter .  

Vid mitten av 1880-talet  ökade motsät tningarna mellan den social is t iska 
och den mer l iberala arbetarrörelsen.  Motsät tningarna kom t i l l  offent l igt  
ut tryck i  t idningen Social-Demokraten i  en polemik mellan t idningens 
redaktör -  den social is t iske agitatorn August  Palm -  och Anton Nyström. 
Palm ifrågasat te  inte nödvändigheten av bi ldning men hävdade,  at t  det  
för  arbetarklassens del  först  gäl lde "bröd för  magen".25) 

Det  bi ldningsideal ,  som Hjalmar Branting förespråkade och gav ut tryck 
för  i  s ina ta l  och skrif ter ,  hade däremot stora l ikheter  med den 
folkupplysning som Anton Nyström förfäktade,  även om de i  s in 
samhällssyn företrädde skilda uppfat tningar.  Det  social is t iska samhälls
ideal ,  som Branting förespråkade,  såg han som moraliskt  överlägset  
borgerl igheten.  Hans utgångspunkt var  at t  arbetarklassen så småningom 
skulle bl i  borgarklassen överlägsen såväl  kunskapsmässigt  som moraliskt .  
Denna hans syn var  förknippad med tron på en ny kultur  uppburen av 
arbetarklassen.  En l ikartad men mer specificerad bi ldningssyn kom t i l l  
ut tryck hos f lera ledande socialdemokrater  efter  Branting.  

Vid s idan av förestäl lningen om en klasskampsbildning för  poli t iska mål 
och en ny kultur  fanns även förestäl lningen om utbi ldning som personlig 
lycka och utveckling företrädd inom arbetarrörelsen.  En s ådan bildnings
syn kom t i l l  ut tryck hos bl  a  Ellen Key som i hög grad sat te  sin prägel  
på arbetarrörelsens bi ldningsverksamhet under början av 1900-talet .  
Mellan dessa båda sät t  at t  se på utbi ldning förelåg en klar  ski l jel inje.  
Den senare lade tonvikten på individen och den förra på samhället  i  
s tort .  Medan klasskampsbildarna utgick från en social is t isk samhällssyn 
och e t t  mer el ler  mindre kollektivist iskt  resonemang,  anknöt de som vil le  
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sät ta  individen i  c entrum mer t i l l  den l iberala bi ldningssynens personl ig
hetsprincip för  bi ldningsverksamheten.  Bland ledande socialdemokrater  
tycks samhällsmålet  och individmålet  efter  hand smält  samman t i l l  en 
helhet  med en växlande accentuering av individ kontra samhälle.26) 

Liksom bland l iberaler  framhävdes bland socialdemokrater  den poli t iska 
demokratin som et t  vikt igt  motiv för  bi ldningsarbetet  då en demokrati  
s tä l lde krav på det  makthavande folkets  moral  och kunskaper.  Kunskap 
var förenad med makt men också en förutsät tning för  densamma. Bakom 
kravet  på en för  a l la  gemensam medborgerl ig bi ldning låg också principen 
om jämlikhet .  Denna princip fanns ut tryckt  redan i  den l iberale 
ecklesiast ikministern Fridt juv Bergs bottenskoleprogram, och den kom 
också t i l l  ut tryck inom den l iberal-socialdemokratiska koali t ionsministä
ren 1917-1919 med socialdemokraten Värner Rydén (1878-1930) soin 
ecklesiast ikminister .  

Jämlikhetsprincipen framhävdes också av 1918 års  skolkommission med 
Rydén som ordförande.  Enligt  kommissionens betänkande borde en 
differentier ing av eleverna inte ske under den obligatoriska skolt iden.  
En för  al la  barn gemensam och sammanhållen undervisning under de sex 
första skolåren var  a t t  betrakta som e t t  instrument för  rät tvisa och social  
gemenskap.  En såda n sammanhål lning i  e n för  al la  gemensam bottenskola 
skulle  effekt ivt  bidra t i l l  a t t  minska de sociala motsät tningarna » 
samhäl let .  En t idig differentiering och gruppdelning i  paral lel la  
skolformer ansågs dessutom vara et t  hinder för  et t  rat ionell t  urval  av 
de bästa begåvningarna.27) 

Liknande åsikter  framfördes i  den programrevision som godkändes vid 
1920 års  socialdemokratiska part ikongress.  För skola och utbi ldning 
fast lades här  föl jande:  

"Kostnadsfri  undervisning i  offentl iga skolor .  
Gemensam folkskola som grundval  för  medborgarnas utbi ldning.  
Fackskolor för  hantverk,  industr i ,  handel ,  jordbruk och fr ia  yrken.  
Tryggat  t i l l t räde för  kvalif icerade t i l l  högre undervisningsanstal ter .  
Ekonomiska hinder för  deras utbi ldning undanröjas.  
Konfessionslöst  undervisningsväsen.  
Främjande av det  fr ia  forsknings-  och bi ldningsarbetet" .28) 

Vissa av dessa programpunkter  påminner om den enhetsskolemodell  som 
skisserades av Kryger redan vid mit ten av 1700-talet .  där  den gemen
samma och grundläggande folkundervisningen tänktes anknyta dels  t i l l  
den lärda utbi ldningen,  dels  t i l l  den prakt iska.  

Men 1927 års  skolreform blev e n kompromiss,  dä r  kravet  på et t  enhetl igt  
organiserat  skolsystem och en för  al la  barn sammanhållen och gemensam 
sexårig folkundervisning inte nådde ända fram. Endast  fyra av folkskolans 
sex årsklasser  blev en för  al la  medborgare gemensam utbildningskärna.  
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I  övrigt  kvarstod et t  paral lel lskolesystem med et t  f ler tal  ol ika skolformer 
och inriktningar.  

Under hela perioden 1919-1954 reglerades den al lmänna folkundervis
ningen av den undervisningsplan som faststäl ldes under den l iberal-social-
demokratiska koali t ionsministären med Värner Rydén som ecklesiast ik
minister ,  Denna 1919 års  undervisningsplan grundades på de förslag som 
framlagts  av 1906 års  folkundervisningskomitté  och presenterats  i  et t  
betänkande år  1914,  I  kommittén,  som i  förs ta hand fåt t  i  uppdrag at t  
föreslå en reformering av folkskoleseminarierna,  del tog bl  a  Fridt juv B erg 
som innehade ordförandeposten fram t i l l  år  1911,  då han åter  inträdde 
som ecklesiast ikminister .29) I  det  föl jande skall  vi  först  något  beröra 
folkundervisningens organisat ion och al lmänna inriktning och därefter  
närmare belysa modersmålsämnet och läs-  och skrivundervisningen under 
den aktuella  perioden.  

5A Mot en förlängning av den obligatoriska folkskolekursen och en cen
tral isering av undervisningen t i l l  s törre skolenheter  

Den nya undervisningsplanen 1919 förenade små- och folkskolan t i l l  en 
sammanhängande enhet  med en genomgående klassindelning från et t  t i l l  
och med sex.  Därt i l l  kom senare en sjunde klass som överbyggnad på 
den sexåriga obligatoriska folkskolan.  

En såda n förlängning av skolgången hade på sina hål l  vari t  gäl lande sedan 
länge och al l tmer också börjat  uppfat tas  som det  normala.  Så meddelades 
exempelvis  i  1918 års  rapport  från det  inspektörsområde,  som vi  val t  
för  exemplif ier ing,  at t  en femte folkskoleklass sedan åtski l l iga år  vari t  
inrät tad i  Sundsvall  och Skönsberg.  Av samm a rapport  framgår också a t t  
det  i  Sundsvall  dessutom fanns en nyinrättad sjä t te  folkskoleklass.  Här 
l iksom för landet  i  öv rigt  gäl lde således at t  en förlängning av fo lkskolans 
lärokurs redan t idigt  kom t i l l  s tånd i  s täderna,  medan den sjunde 
årsklassen beslutades som obligatorium för landet  i  s in helhet  först  år  
1936.30) 

1919 års  undervisningsplan gav stöd åt  en förlängning av folkskolans 
lärokurs genom at t  i  första rummet placera t im- och kursplaner för  den 
sjuklassiga folkskolan och i  anvisningarna för  den sexklassiga i  s tor  
utsträckning hänvisa t i l l  den förstnämnda.  Som stöd för  en utvidgad 
skolgång verkade också den bestämmelse som infördes i  folkskolestadgan 
år  1921.  I  skrivningen angående elevernas avgång föreskrevs här  at t  den 
sjunde årsklassen kunde göras t i l l  e t t  obligatorium.31) 

Strävandena att  förlänga den obligatoriska skolt iden understöddes inte 
minst  av Sveriges al lmänna folkskollärarförening.  Som argument för  en 
förlängning av skolplikten framförde man bl  a  at t  den anslagna t iden 
var al l t för  kort  för  a t t  inhämta de kunskaper som t iden och samhällsför
hål landena krävde.  Men strävandena at t  förlänga skolgången kan också 
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sät tas  i  samband med den växande ungdomsarbetslöshet  som berördes 
i  föregående kapitel ,  en arbetslöshet  som gjorde sig ännu mera påmind 
under depressionsåren i början av 1930-talet .  Så framgår det  t  ex 
inspektörsrapporten från verksamhetsåret  1932-1933: 

"I  dessa t ider  av ungdomsarbetslöshet ,  då den al l ra  s törsta delen av 
från folkskolan avgångna elever går  sysslolösa,  synes en ökad 
möjl ighet  t i l l  fortsat t  undervisning för  denna ungdom vara den rät ta  
utvägen (—).  Det  råder onekligen mycket  s tor  fara för  at t  vår  från 
folkskolan vid 13-årsåldern avgångna ungdom skall  under nu rådande 
förhållanden råka i dr i f t  och komma på avvägar.  Det  måste därför  
anses vara en fosterländsk uppgift  av al l ra  s törsta betydelse a t t  taga 
hand om denna ungdom. I t ider ,  då både lärare och lokaler  s tå  
outnytt jade t i l l  föl jd av indragningar,  är  t i l l fäl let  at t  utbygga 
folkskolan värt  at t  taga vara på.  En konsolidering av skolväsendet  
på sät t  här  ovan antyt ts ,  bör därför  kunna ske i samband med 
införandet  av et t  sjunde skolår".32) 

1919 års  undervisningsplan indelade de ol ika förekommande skolformerna 
i  två huvudgrupper med benämningen huvudformer respektive undantags
former.  Til l  den förra räknades folkskolor med helt idsläsning,  medan den 
senare beteckningen avsåg folkskolor med halvt idsläsning.  Som und antags
form räknades också mindre folkskolor.  Enligt  den nya undervisnings
planen f ick de mindre folkskolorna e ndast  förekomma i glesby gdsområden 
med lågt  barnantal .  

Redan före införandet  av 1919 års  undervisningsplan var ,  som t idigare 
framgått ,  de halvt idsläsande skolformerna på t i l lbakagång.  Avvecklingen 
gick snabbast  i  s täderna.  Även på landsbygden noterades en kraf t ig 
nedgång i  antalet  barn i halvt idsläsande folkskolor t rots  det  s tarka 
motstånd som man på sina hål l  bjöd h el t idsläsningen under 1920-talet .33) 

Skolmyndigheternas strävanden at t  avveckla de halvt ids läsande skolfor  
merna understöddes med pedagogiska argument.  Helt idsläsningen skulle  
inte minst  gynna undervisningen i  ämnen som läsning,  skrivning och 
räkning.  Senare t i l lkom också motiv som rat ionalisering och effektivise-
r ing.  Den rat ionalisering av det  svenska skolväsendet ,  som vidtog under 
1930-talet ,  föranleddes dock i  första hand av den aktuella  depressionen,  
den ökade inflyttningen t i l l  s täderna och inte minst  av nedgången i  
antalet  födda barn.  Nedgången i  an talet  födda,  som gjort  sig påmint  redan 
vid m it ten av 1920-talet ,  hade i  början av 1930-talet  medfört  at t  födelse
ta let  nåt t  e t t  bottenläge.34) I  det ta  läge föl l  det  sig naturl igt  för  
skolmyndigheterna at t  dra in skolor  med al l tför  lågt  barnantal  och med 
ökat  statsbidrag t i l l  skolskjutsar  central isera folkundervisningen t i l l  s törre 
orter  och skolenheter .  I  rapporten 1930-1931 har  inspektören ut tryckt  
det  på föl jande sät t :  
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"Någon överbefolkning i  läraravdelningarna är  icke för  handen.  
Tvärtom har barnantalet  i  en del  skolor  väsentl igt  nedgåt t ,  varjämte 
en del  skolor  hava et t  l i tet  barnantal  t i l l  föl jd av förläggningen i  
en gles och befolkningsfat t ig bygd.  En indragning av dylika skolor  
lärer  icke kunna undgås.  
Centraliser ing och därmed sammanhängande indragning av skolor med 
l i tet  barnantal  är  en ur  undervisnings-  och ekonomisk synpunkt 
angelägen åtgärd,  som skolstyrelsen under de kommande åren måste 
hava i  s ikte".35) 

Av inspektörens årsberät telser  framgår at t  indragningen av skolor och 
lärart jänster  t i l l  en början mötte s tarkt  motstånd.  Men redan en bi t  in 
på 1940-talet  tycks de for tgående rat ionaliserings-  och central iserings
strävandena ha sket t  i  ful l t  samförstånd med skolstyrelse,  lärare och 
målsmän.  Vid s lutet  av samma årt ionde tycks vissa sk oldistr ikt  s jälva ha 
strävat  mot en ökad central isering av s åväl  pedagogiska som ekonomiska 
skäl .  Så het te  det  t  ex i  inspektörsrapporten från 1947-1948: 

"Nya organisat ionsplaner har  i  samband med införandet  av sjunde 
skolåret  bl ivi t  aktuel la .  Därvid visar  det  sig,  a t t  skoldistr ikten själva 
är  s tarkt  böjda för  central isering (—).  Fördelarna är  lät t  påvisbara.  
De l igger naturl igtvis  främst  däri ,  a t t  barnen kan hänvisas t i l l  
undervisning i  skolor  av högre skolform och med t i l lgång t i l l  
undervisning i  s löjd,  skolkök,  gymnast ik och engelska,  men inte mindre 
däri ,  at t  utgif terna för  underhåll  av fas t igheter ,  för  löner t i l l  
vaktmästare och städerskor och för  skolbarnens bespisning minskas".36) 

Med den vidtagna central iseringen t i l l  s törre skolenheter  t i l lskapades 
samtidigt  förutsät tningar för  en undervisning enligt  någon av huvudfor
merna,  av vi lka Aa-formen betraktades som den högsta och mest  effektiva.  
Nödvändigheten av en central isering för  at t  kunna erbjuda även 
landsbygdens barn en undervisning i  högre skolform framhölls  av 1940 
års  skolutredning.  Nödvändigheten av en central isering t i l l  s törre 
skolenheter  för  at t  kunna erbjuda även landsbygdens barn en nioårig 
medborgarskola framhölls  senare av 1946 års  skolkommission.  Införandet  
av enhetsskolan ocn en för  al la  nioårig obligatorisk skolgång förutsat te  
nämligen et t  elevunderlag som gjorde en differentierad undervisning 
möjl ig i  de högsta klasserna.  Möjl igheterna för  en sådan differentier ing 
underlät tades samtidigt  av den t idigare nämnda kommunindelningsrefor-
men,  vi lken medförde at t  skoldistr ikten blev betydligt  s törre.  Enligt  
kommissionen borde en central isering av undervisningen,  så långt  det  var  
möjl igt ,  också genomföras för  klasserna fem och sex,  vi lket  skulle  göra 
det  lät tare at t  anordna undervisning i  engelska.  För de mindre barnen,  
fram t i l l  elvaårsåldern,  g äl lde däremot at t  undervisningen skulle  erbjudas 
i  närheten av hemmet.37) 
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5-5 En prakt iskt  inriktad undervisning med nytt igt  vetande ât  al la  

I  l ik het  med t idigare normalplaner skulle  1919 å rs  undervisningsplan vara 
vägledande för  undervisningens praktiska anordnande.  På grundval  av 
reglemente och undervisningsplan hade respektive lärare at t  utarbeta 
förslag t i l l  läroplan och arbetsordning för  sin klass el ler  undervisnings
avdelning.38) 

Den nya undervisningsplanen hade förberet ts  inom ramen för  folkunder
visningskommitténs utredningsarbete.  Innan den nya undervisningsplanen 
antogs,  h ade folkundervisningskommitténs förslag också vari t  föremål för  
omfattande bearbetning.  I denna bearbetade form presenterades 
undervisningsplanen av undervisningsrådet  N O Bruce (1867-1942) vid det  
sextonde al lmänna folskollärarmötet  år  1919.  Bruce,  som deltagit  i  såväl  
utredningsarbetet  som bearbetningen,  lyfte  därvid fram de al lmänna 
principerna för  urval  och fördelning av undervisningens innehåll  som det  
angavs i  den nya undervisningsplanen.  Dessa principer  formulerade han 
sålunda:  

"kravet  på koncentrat ion,  innehållets  anpassning ef ter  barnens 
utvecklingsståndpunkt,  dess anslutning t i l l  barnens närmaste 
omgivning samt den praktiska synpunkten".39) 

Kri t iken mot mångläseriet  och kravet  på en begränsning av antalet  
läroämnen hade vari t  föremål för  behandling i  det  t idigare utrednings
arbetet .  Ej  h el ler  hade det  saknats  krav på at t  nya ämnen skulle införas 
i  folkskolan.  När det  gäl lde det  senare kravet  framhöll  Bruce:  

"Det  är  ju så,  a t t  då man anser  s ig f inna någon brist  i  vårt  folks 
insikter ,  då vädjar  man genast  t i l l  folkskolan at t  upptaga saken.  
Endast  därigenom är det  möjl igt  a t t  förmedla det  nytt iga vetandet  
å t  al la".40) 

Någon minskning av antalet  ämnen hade dock varken kommittén el ler  
skolöverstyrelsen anset t  vara möjl ig,  och något  egentl igt  nytt  hade heller  
inte införts .  Liksom i  den föregående normalplanen gäl lde at t  eleverna 
på småskolestadiet  skulle  erbjudas undervisning i  kris tendomskunskap,  
modersmålet ,  r äkning,  s ång och gymnastik.  Därt i l l  kom hembygdskunskap 
med arbetsövningar i  s täl let  för  de t idigare åskådningsövningarna.  För 
folkskolestadiets  del  gäl lde därutöver geometri  i  anslutning t i l l  räkning 
samt kunskapsämnena geografi ,  naturkunnighet ,  historia  och teckning f rån 
klass fyra.  Liksom på småskolestadiet  upptog lärokursen i  klass t re  
hembygdskunskap med arbetsövningar som introduktion t i l l  de efterföl j
ande kunskapsämnena.41 )  

I  konce ntrat ionsprincipen låg,  förutom begränsningen i  a ntalet  läroämnen,  
även en avgränsning av innehållet  i  respektive ämne.  Som vägledning 
för  en sådan avgränsning gäl lde principerna om en anpassning t i l l  e ie-
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Vernas utveckling och intressen,  principer  som vi  set t  framförda långt  
t idigare.  Att  dessa principer  medförde vissa svårigheter  framgår av 
föl jande ci tat  ur  undervisningsrådet  Bruces anförande:  

"Anpassning efter  barnens utvecklingsståndpunkt har  man väl  al l t id 
sökt  t i l lämpa vid normalplanernas avfat tning.  Det  kan dock icke 
sägas,  at t  man lyckats  därutinnan.  Mycket  har  kommit  med på grund 
av tradit ionens hävd,  och of ta  har  man medvetet  medtagit  innehåll ,  
som man visserl igen måste erkänna l igga betydligt  över barnens 
intresse och uppfat tningsförmåga,  men som man dock velat  hava med,  
därför  at t  barnen borde känna t i l l  det  som vuxna.  Även om det  nya 
förslaget  kan nog sägas,  at t  det  upptagit  åtski l l igt ,  som egentl igen 
icke t i l lhör barnens intressekrets .  Sådant  kan nog icke hel t  undvikas.  
Skall  kursen någorlunda bi lda et t  avslutat  helt ,  får  den nog innehålla  
även part ier ,  som man säkerl igen velat  uppskjuta t i l l  längre fram, 
om man få t t  behålla  barnen t i l l  en något  högre ålder".42) 

Av ci tatet  framgår de svårigheter  som låg i  a t t  förena individualiserings-
principen med kravet  på a t t  förmedla nytt igt  vetande å t  al la .  Svårigheter
na var  påtagliga även om Bruce här  uppenbarl igen avsåg en mer generel l  
utvecklingsnivå.  Trots  den starka betoningen av barnen,  deras intressen 
och uppfat tningsförmåga tycks en centrering t i l l  s toffet  kommit  at t  få  
väga tyngst .  Om den nödvändiga lärokursen skulle  vara någorlunda 
hel täckande,kunde principen om undervisningens anpassning t i l l  barnens 
utvecklingsnivå inte t i l l  ful lo beaktas ,  i  vart  fal l  inte så länge barnens 
skolgång inte utsträcktes t i l l  en högre ålder .  I  s i t t  anförande kan Bruce 
sägas ha förespråkat  en förlängning av den obligatoriska skolåldern,  vi lket  
ju även själva undervisningsplanen gjorde.  

Liksom principen om en anpassning t i l l  barnens intresse och utveckling 
hade även principen om en anknytning t i l l  omgivningen framhåll i ts  
t id igare men då i  termer av åskådlighet  och åskådningsundervisning.  Med 
den nya undervisningsplanen infördes principen at t  kunskap om det  
näral iggande skulle  förvärvas genom o medelbar åskådning av den konkreta 
verkligheten i  barnens omgivning i  hemmet,  skolan och hembygden.  Den 
omedelbara verkligheten skulle  också l igga t i l l  grund,  när  det  gäl lde at t  
göra barnen bekant  med en i  t id  och rum mer avlägsen och meddelbar 
verklighet .  Genom en anslutning t i l l  den omedelbara omgivningen skulle  
det  samtidigt  vara möjl igt  a t t  t i l lgodose den praktiska synpunkten.  
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Bruce ut t ryckte det  på föl jande sät t :  

"Det  framhål les ju s ta rkt  i  vår  t id,  at t  folkskolans undervisning skall  
vara praktisk,  och at t  man därför  fordrat  dess omläggning i  praktisk 
r iktning.  För at t  undervisningen skal l  bl iva praktisk,  erfordras,  at t  
den,  s å långt  det  är  möjl igt ,  inför  barnen i  arbetsl ivet ,  lär  dem at t  
förstå och uppskatta  det ta .  Att  man härvid särskil t  bör taga hänsyn 
t i l l  det  arbetsl iv,  som rör  s ig omkring barnen,  torde l igga i  öppen 
dag.  Men den praktiska synspunkten skall  också t i l lgodoses,  därigenom 
at t  skolan bereder barnen t i l l fäl le  t i l l  sådana övningar,  som kunna 
antingen direkt  komma t i l l  användning i  det  praktiska l ivet  el ler  
ock förbereda färdigheter ,  som där äro av nöden".^3) 

Som fr amgår av citatet ,  hade den praktiska inriktningen et t  dubbel t  syfte .  
Dels  avsågs undervisningen införa barnen i  och anpassa dem t i l l  
arbetsl ivet ,  dels  avsåg den at t  förse dem med e t t  vetande som var nytt igt  
och nödvändigt  omedelbart  el ler  längre fram i  vuxenlivet .  

Men den praktiska synpunkten skulle  inte endast  vara vägledande för  
undervisningens innehåll .  Den skulle  också vara vägledande för  själva 
kunskapst i l lägnandet .  I  s in presentat ion av den nya undervisningsplanen 
framstäl lde Bruce det  sålunda:  

"Lika l i tet  som man kan giva et t  barn kroppslig näring genom at t  
stoppa mat i  d ess mun,  utan det  avgörande är ,  at t  barnet  själv geno m 
egen verksamhet i  s in kropp upptager och omsätter  näringen,  l ika 
l i tet  kan man ge näring åt  dess själ  genom at t  s toppa kunskaper 
i  dem. Även här  är  det  den egna verksamheten,  som är  det  avgörande,  
och ju mera intensiv och mångsidig denna är ,  desto fastare och 
säkrare bl iva både kunskaperna och färdigheterna.  Här om någonsin 
s tår  det  gamla visdomsordet  fast :  'Vad du ärvt  av fäderna,  det  måste 
du förvärva för  at t  kunna besi t ta  det ' .  Och den verkligen produktiva 
vägen at t  förvärva,  det  är  här  som el jest  det  egna arbetet" .^)  

Vad Bruce här  kan sägas ha get t  ut tryck för  är  tesen om "learning by 
doing",  en tes  som vanligen förknippas med den amerikanske f i losofen 
och pedagogen John Dewey (1859-1952).  Kunskapens inriktning mot det  
praktiska och nytt iga kan l ikaså förknippas med Dewey.  Bruce hänvisade 
visserl igen inte t i l l  Dewey.  Men Deweys namn var känt  i  Sverige vid 
denna t id,  och några av hans större skrif ter  fanns översat ta  t i l l  svenska.  
Hans pedagogik omnämndes i  posi t iva ordalag av Ellen Key i  den andra 
upplagan av "Barnets  århundrade".  Och redan år  1907 presenterades hans 
pedagogiska idéer  i  e t t  tal  av dåvarande ecklesiast ikministern Fridt juv 
Berg vid Sve riges al lmänna folkskollärarförenings kongress.  Indirekt  hade 
Deweys pedagogik också förts  t i l l  Sverige genom en av arbetsskolans 
förespråkare,  den tyske professorn Georg Kerschensteiner  som år  1910 
besökte Sverige som föredragshållare .  Vi har  också set t  hur exempelvis  
Anna Kruse,  ef ter  en studieresa t i l l  Amerika,  redan vid början av 
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1900-talet  pläderade för  och med sin läsmetod sökte omsätta  principerna 
om utveckling,  åskådlighet  och självverksamhet.  

John Dewey utvecklade sina pedagogiska idéer  i  polemik mot herbart ia-
nernas formella didaktik och vid en t idpunkt,  när  det  amerikanska 
samhället  kännetecknades av industr iel l  expansion,  social  omvandling och 
hög immigrat ion från ol ika länder.  I  e t t  sådant  mångkulturel l t  samhälle 
kan hans teorier  sägas ha get t  en lösning på aktuella  problem. Under 
dessa förhållanden var det  vikt igt  a t t  både betona undervisningens 
anpassning t i l l  individen och hävda skolans funktion som medel  för  såväl  
individens-  som samhällets  utveckling under demokratiska former.45) 

På samma sät t  kan aktivi tetspedagogik och en betoning av undervisning
ens praktiska nytta  ses som lösningar på aktuel la  problem i  Sverige i  
en t id som präglades av industr iel l  expansion,  av segsli ten kamp för  
poli t isk demokrati  och et t  därt i l l  avhängigt  krav på en såväl  mer jämlik 
som längre sammanhållen medborgerl ig bi ldning för  al la .  Att  en sådan 
omläggning av folkundervisningen uppfat tades som nära förestående 
framgår av föl jande ci tat  från N O Bruces anförande vid folkskollärar-
mötet  år  1919:  

"Slut l igen vil l  jag här  göra en särskild er inran.  Efter  al la  tecken 
at t  döma står  vi  inför  et t  snart  förverkligande av det  gamla kravet  
på folkskolan so m bottenskola.  Den reformen kommer at t  s täl la  s tora 
krav på folkskolans lärare.  Tankens motståndare har  ju med styrka 
ut tala t  den farhågan,  at t  dess förverkligande skall  komma at t  
betänkligt  sänka bildningsnivån,  särskil t  hos dem, som skola ägna 
sig å t  fortsat ta  studier .  Skall  denna farhåga visa s ig v ara oberät t igad,  
då måste ju folkskolan visa s ig kunna bibringa barnen samma 
bildningsmått ,  som nu meddelas i  de med folkskolan paral lel la  
klasserna av realskolan,  och vi  behöva icke tvivla på at t  kri t iska 
jämförelser  skola komma at t  göras".46) 

Med bi ldningsmått  var  således införståt t  at t  eleverna vid öve rgången t i l l  
högre studier  skulle  ha inhämtat  vissa bestämda kunskaper och därt i l l  
ha uppnått  en bestämd kunskapsnivå.  Detta krav skulle  den sammanhållna 
medborgarskolan förmå uppfylla ,  samtidigt  som den skulle  fostra al la  
t i l l  dugliga samhällsmedborgare och förbereda f ler talet  för  det  praktiska 
l ivet .  Att  i  en sådan si tuat ion klart  ange vad eleverna skulle  t i l lägna 
sig medförde sannolikt  s tora problem. 

Vi har  t idigare hävdat  at t  frågan om undervisningens innehåll  ingalunda 
är  entydig.  Skilda samhällsklasser  och intressegrupper kan tvärtom antas 
ha högst  ol ika uppfat tningar om vad som är  r iktigt  och vikt igt  at t  
förmedla t i l l  den uppväxande generat ionen.  De t idigare redovisade 
principerna kan såt i l lvida förstås som en möjl ig lösning på denna 
motsät tning,  en motsät tning som blev mer ut talad med strävandena at t  
göra folkskolan t i l l  en gemensam bottenskola för  al la .  Genom att  fram
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häva såväl  innehållets  anpassning t i l l  individens utvecklingsnivå som dess 
anknytning t i l l  det  omedelbara och nytt iga upphävdes t i l l  synes denna 
motsät tning.  

Vad som var vikt igt  at t  lära var  det  som var t i l l  nytta  för  individen 
och dennes utveckling.  Och det  som var t i l l  nytta  för  individen var  också 
t i l l  nytta  för  samhället  och dess utveckling.  En sådan lösning på 
urvalsproblemet var ,  som framgått ,  väl  förenlig med den l iberala 
personlighetsprincipen och kan också ses som uttryck för  s trävandena at t  
f inna samförståndslösningar.  Den nya sammanhållna medborgarskolan 
måste med nödvändighet  framstå som en neutral  inst i tut ion med utrymme 
för  al la  oavset t  rel igiös el ler  social  bakgrund.  

Att  i  undervisningen ta  utgångspunkt i  det  konkreta och omedelbara ,  
l iksom inriktningen mot det  praktiska,  hade redan t idigare formulerats  
i  termer av åskådlighet  och självverksamhet.  Principerna kan sägas vara 
baserade på en teori  om inlärning som en aktiv process,  där  individen 
lär  genom konkreta iakttagelser  och akt iv handling.  En sådan syn på 
inlärning låg t i l l  grund för  den s  k arbetsskolepedagogiken och kom 
t i l l  klart  ut tryck hos John Dewey.  

Principen om en anknytning t i l l  den omedelbara omgivningen kan också 
sägas ha haft  en sammanhållande funktion.  Genom at t  t i l lsammans 
benämna och söka kunskap om den egna omedelbara verkligheten kunde 
eleverna,  oavset t  social  bakgrund,  a ntas förvärva en gemensam referens
ram och en gemensam känsla för  hembygden och fosterlandet .  

Med den anförda arbetsskoleprincipen stäl ldes elevernas eget  kunskaps
sökande i  förgrunden,  vi lket  samtidigt  innebar en priori ter ing av läsning,  
skrivning och räkning som varande nycklar  t i l l  kunskapens kassakista .  

5.6 Modersmålet  -  et t  av medborgarskolans ledande läroämnen 

I 1919 år s  undervisningsplan infördes för  första gången särskilda t implaner 
med klara anvisningar om antalet  t immar i  respektive läroämne och för  
respektive klass.  Avsikten med t implanen var,  enl igt  undervisningsrådet  
Bruce,  at t  skapa garantier  för  at t  t i l l räcklig undervisningst id avsat tes  
för  de ol ika läroämnena och för  at t  t imtalet  fördelades på et t  
ändamålsenligt  sät t  genom de ol ika årsklasserna.  Genom at t  föl ja  den 
föreslagna t implanen skapades,  enl igt  Bruce,  de förutsät tningar som 
gjorde det  möjl igt  för  folkskolan at t  nå upp t i l l  en ful lgod kunskapsnivå.  

Med den nya undervisningsplanen fördes frågan om kristendomsundervis
ningen och framför al l t  katekesläsningen t i l l  en avgörande punkt .  
Kristendomsämnet förlorade sin ledande posi t ion,  undervisningst iden 
minskades och katekesen uteslöts  nästan hel t  ur  kursplanen.  Därmed 
upplöstes den gamla ämneshierarkin.47) 
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Ansvariga för  undervisningsplanens slutl iga utformning,  bland dem Värner 
Rydén och N O Bruce,  var  väl  medvetna om de protester  som nedskärning
en skulle  medföra.  I  s i t t  anförande vid folkskollärarmötet  1919 berörde 
Bruce den aktuella  nedskärningen i  försikt iga ordalag på föl jande sät t :  

"Begränsningen har  al ls  icke sin grund i  något  underskattande av 
ämnets s tora vikt .  Det  bot tnar  i  s täl le t  i  den övertygelsen,  at t  den 
anslagna t iden skulle  räcka t i l l ,  däres t  man håller  s ig t i l l  sådant  
innehåll ,  som verkligen kan göras t i l lgängligt  för  barnen,  och undviker 
den detal jerade,  minutiösa behandling av detsamma, som kanske ej  
minst  på grund av den r ikl igt  utmätta t iden vari t  vanlig".48) 

Även om kristendomsämnet al l t jämt kunde t i l lskrivas s tor  vikt  så hade 
det  ändock förlorat  s in ledande posi t ion.  Denna posi t ion t i l l föl l  i  s täl let  
modersmålsämnet som, t i l lsammans med räkning,  var  at t  betrakta som 
själva grundvalen för  den medborger l iga bi ldningen.  Modersmålets  
särskilda dominans markerades genom det  antal  veckotimmar som enligt  
t implanen skulle t i l l fal la  ämnet  (se bi laga).  1 denna plan hade 
modersmålsämnet ensamt t i l ldelats  nästan en tredjedel  av den totala 
undervisningst iden.  Enligt  Bruce motiverades det  s tora antalet  t immar 
dels  av ämnets betydelse,  dels  av at t  färdighetsövningarna förutsat te  
särskild t id.  

Det  mottagande som mötte den nya undervisningsplanen gav ut trvck för  
reel la  motsät tningar i  f r ågan o m fo lkundervisningens innehåll .  Som väntat  
höjdes s tarka protester  mot nedskärningen av kristendomsämnet.  Krav 
stäl ldes på en återgång t i l l  den gamla ordningen med utanti l läsning av 
Luthers l i l la  katekes.  Samtidigt  saknades inte hel ler  krav på en mer 
långtgående omläggning så at t  rel igionsundervisningen . folkskolan blev 
konfessionslös och inte behövde kränka rel igions-  och samvetsfr iheten.  
Detta krav infördes,  som framgått ,  även i  s ocialdemokraternas part iprog
ram 1921.  Och trots  det  utrymme som undervisningsplanen t i l ldelat  
modersmålsämnet och räkning höjdes ändock krav på yt ter l igare 
utvidgning av undervisningen i  dessa ämnen.49) Så yrkades exempelvis  
i  en motion i  Andra Kammaren år  1928 at t  modersmålet  och räkning 
skulle  beredas en stärkt  s täl lning vid r ikets  folkskolor.  Socialdemokraten 
och senare undervisningsrådet  Josef  Weijne (1893-1951),  som stäl l t  
motionen,  hänvisade t i l l  den kri t ik som riktats  mot folkskolans bristande 
förmåga at t  nå goda elevresul tat  i  de mest  elementära ämnena och 
stäl lde krav på en förstärkning av undervisningst iden med föl jande 
argument:  
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"Det är  nog bra med kunskaper i  skolans övriga ämnen,  men 
modersmålet  och rä kning utgöra själva grunden för  den medborgerl iga 
bi ldning,  som folkskolan avser  at t  bibringa.  Dessa ämnen skola ge 
eleverna verktygen för  inhämtande av vetande pä andra områden.  
I  folkskolan bl ir  inte frågan den:  är  det  nyt t igt  med kunskaper i  
geografi ,  naturkunnighet  etc? Den saken behöver inte diskuteras.  I  
s täl let  måste problemstäl lningen bl i :  hur mycken t id kan offras på 
mindre vikt iga ämnen,  när  skolan måhända icke hinner göra eleverna 
förtrogna med det  egna modersmålet?".50) 

Att  kunskaper i  folkskolans ol ika ämnen var nyt t igt  behövde således ej  
i frågasät tas .  Det  som däremot kunde diskuteras var  hur mycket  
undervisningst id som skulle t i l ldelas de ol ika nytt igheterna.  För Weijne 
framstod modersmålet  och räkning som de vikt igaste ämnena,  vi lket  
framgår av cita tet .  Det ta hans ställningstagande kan fö rstås mot bakgrund 
av de beslut  som riksdagen hade fat tat  i  anslutning t i l l  1927 års  
skolreform. I  d et ta  beslut  låg bl  a  at t  de elever som vil le  vinna inträde 
t i l l  den högre skolformen -  läroverket  -  måste genomgå prövning i  
modersmålet  och räkning.  En förutsät tning var därvid at t  de undervisats  
i  någon av folkskolans huvudformer.  

Vid den utskottsbehandling,  som följde på Weijnes motion,  framhöll  
utskottet  a t t  inträdesproven i  s ig skulle  kunna leda t i l l  a t t  de båda 
ämnena fick en väsentl igen stärkt  s täl lning inom den gäl lande undervis
ningsplanens ram. Att  kravet  på en förstärkning av modersmålet  och 
räkning var synnerl igen berät t igat ,  menade även utskot tet ,  men hänsköt  
frågan t i l l  den utredning som skolöverstyrelsen fåt t  i  uppdrag at t  
utföra.51 )  

Utredningsarbetet ,  som slutfördes hösten 1929,  ledde dock inte fram t i l l  
något  yt ter l igare förstärkningar för  de båda ämnena.  Kungl.  Maj: t  anslöt  
s ig t i l l  utredningens ståndpunkt och någon förändring av undervisnings
planen blev således inte aktuel l ,  vi lket  föranledde Weijne at t  inför  
r iksdagen 1931 på nyt t  lägga fram si t t  yrkande.52) 

Inför behandlingen av denna andra motion hade utskot tet  lå t i t  såväl  
centralstyrelsen för  Sveriges a l lmänna folkskollärarförening som de båda 
folkskollärarförbunden -  Sveriges folkskollärarförbund och Sveriges 
folkskollärarinneförbund -  samt styrelsen för  Sveriges småskollärarinne
förening yt tra  sig över den stä l lda motionen.  I samtl iga yt tranden var 
man enig med Weijne om de båda ämnenas betydelse i  folkskolan,  men 
i  inget  av yt trandena vil le  man ändock t i l ls tyrka en förändring av den 
gäl lande undervisningsplanen.  1 s ina svar bemötte de båda folkskollärar
förbunden den kri t ik som riktats  mot folkskolans arbetsresultat .  1 
yt trandet  från Sveriges folkskollärarinneförbund gjordes exempelvis  
föl jande påpekande:  
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"De elever,  som äga förmågan att  t i l lgodogöra sig undervisningen 
t i l l  ful lo,  lämna nu folkskolan med så god fond av kunskaper i  dessa 
ämnen,  som man rimligtvis  kan begära av folkskolelever med den 
jämförelsevis  korta skolplikt ,  som är  stadgad i  värt  land.  Att  såsom 
ibland sker i  pressen pä hål l ,  där  man är  mindre välvi l l igt  s tämd 
mot folkskolan och dess arbete,  general isera med anledning av e t t  
och annat  enstaka fal l ,  där  elever från folkskola visa mindre goda 
prov på kunskap särskil t  i  modersmålets  skrivning,  anser  centralstyrel
sen orät t .  Då folkskolan ej  som andra bi ldningsanstal ter  har  t i l l fäl le  
at t  sovra elevmaterialet ,  kommer givetvis  al lt id sådana fal l  at t  kunna 
framdragas,  hur ä n t implanen ordnas.  Vid v issa t i l l fäl len hämtas också 
dessa exempel från sådana fal l ,  då eleven i  f råga efter  avgången 
från folkskolan under f lera år  ej  haft  någon slags träning i  ämnena 
modersmål och räkning.  Även en i  sko lans ämnen synnerl igen skicklig 
elev behöver ju underhålla  s ina kunskaper för  at t  ej  på några år  
glömma, vad den lärt" .53) 

Paral lel l i teten med den kri t ik av elevernas bristande basfärdigheter ,  som 
inledningsvis  presenterades,  kan noteras.  Under 1930-talet  f ick kri t iken 
stöd av bl  a  de undersökningar av beväringarnas färdigheter  i  svenska 
som presenterades av folkbildaren och adjunkten Erik Cederblad.  De 
brister  i  beväringarnas färdigheter ,  som Cederblad påvisat ,  gav argument 
för  såväl  en förnyad rät ts tavningsreform som en förändring av gäl lande 
undervisningsplan.  Men de gav också argument för  en förlängning av den 
obligatoriska folkundervisningen,  argument som återkom även i  det  
betänkande som avlämnades av 1946 års  skolkommission som anförde 
föl jande:  

"Trots  et t  kraft igt  t i l lmätt  t imtal  å t  undervisningen i  svenska i  
folkskolan har  resultatet  hi t t i l ls  i  a l lmänhet  inte bl ivi t  det  önskade.  
En vikt ig orsak härt i l l  synes vara,  a t t  lär jungarna när  de lämnar 
skolan ännu nåt t  så r inga mognad.  De har inte kunnat  sysselsättas  
t i l l räckligt  med mera krävande och självständiga övningar,  som nära 
ansluter  s ig t i l l  uppgifter  de får  at t  lösa ute i  1 ivet" .54) 

Til l  skolkommissionen återkommer vi  i  nästa kapitel .  Här bör det  dock 
påpekas at t  skolkommission hade att  överarbeta 1940 års  skolutredning,  
vi lken bl  a  utarbetat  et t  förslag t i l l  ny undervisningsplan.  En ny sådan 
förelåg dock förs t  år  1955.  Vad som faststäl ldes i  1919 å rs  undervisnings
plan kom således off ic iel l t  a t t  gäl la  för  hela t idsavsnit tet  1919-1954.  

5.7 Läsundervisningen 

I 1919 års  undervisningsplan indelades modersmålsämnet i  t re  l ikvärdiga 
grenar el ler  huvudmoment:  talövningar,  läsning och skrivning.  Med de 
förstnämnda övningarna f ick den muntl iga framstäl lningen en ökad 
betoning i  undervisningen genom hela folkskolan.  Talövningar skulle  
förekomma redan från skolstarten och utvecklas från enkla samtalsövning
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ar kring företeelser  i  hemmet och i  skolan t i l l  muntl iga redogörelser  
i  de högre klasserna och slut l igen korta föredrag i  den högsta -  sjunde 
-  klassen.  

En uppdelning i  t re  grenar kunde tyckas str ida mot koncentrat ionsprin
cipen,  framhöll  undervisningsrådet  Bruce inför  folkskollärarmötet  1919.  
Något sådant  brot t  mot de al lmänna principerna skulle  man dock inte 
f inna vid en närmare granskning av kursplanen,  menade han.  De ol ika 
momenten hade nämligen stä l l ts  i  samband med varandra,  och där t i l l  
hade modersmålsundervisning sat ts  i  förbindelse även med skolans mer 
sakinriktade ämnen.  Vid en närmare granskning skulle  det  också framgå 
at t  lärokursen anpassats  t i l l  e levernas utvecklingsnivå med en utförl igt  
utarbetad kursfördelning klass för  klass.  Principen om en anknytning t i l l  
omgivningen hade l ikaså beaktats  då övningarnas innehåll  i  s tor  
utsträckning hämtats  från barnens omedelbara verklighet  och läsetexterna 
huvudsakligen avsåg vårt  eget  land med dess natur ,  arbetsl iv,  historia  
och l i t teratur .  Och när  det  gäl lde modersmålsämnet,  var  den praktiska 
inriktningen självklart  given.  Bruce formulerade det  på föl jande sät t :  

"Att  modersmålsundervisningen fåt t  en starkt  praktisk läggning 
behöver väl  knappast  sägas.  En av denna undervisnings viktigaste 
uppgifter  måste ju al l t id bl iva a t t  bibringa barnen förutsät tningar 
a t t  på egen hand förskaffa sig ökat  vetande genom läsning ur  böcker 
och a t t  skänka dem färdighet  at t  använda si t t  modersmål som 
uttrycksmedel  i  ta l  och skrif t" .55) 

Bruce underströk härmed läsningens nyttofunktion som verktyg för  
individens eget  inhämtande av bokligt  vetande.  Den muntl iga framstäl l
ningen l iksom skrivningen hade som uttrycksmedel  l ikaså en nyttofunk
t ion.  Med en sådan betoning kan det  hävdas att  talövningarna och läs-
och skrivundervisningen t i l lskrevs l ikvärdiga posi t ioner inom modersmåls
ämnet,  en av grundvalarna i  den medborgerl iga bi ldningen.  

5.7.1 En läsinlärning på vetenskaplig grund och experimentel l t  prövade 
metoder 

Den betoning av en läsinlärning grundad på barnets  intresse och med 
för  barnet  meningsbärande texter,  som vi  set t  framhållas vid början av 
1900-ta let ,  f ick också s i t t  genomslag i  den nya undervisningsplanen.  I  
anvisningarna för  den första läsundervisningen har  det  ut tryckts  på 
föl jande sät t :  
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"Vid de första läsövningarna böra så kal lade förövningar,  där  de ej  
kunna al ldeles undvaras i  möjl igaste mån begränsas,  så at t  barnen 
så snart  som möjl igt  få  läsa ord och ut tryck med innehåll ,  som kan 
väcka deras intresse.  Innehållet  i  de första läsövningarna bör hämtas 
från områden,  med vilka barnen äro väl  fört rogna,  och därför  hels t  
från deras omgivning i  hem och skola.  Av ord och ut tryck,  som 
förekommit  under talövningarna,  kan lämpligen göras e t t  urval ,  s om 
närmare utformas och uppsättas med lösa bokstäver under lär jungar
nas medverkan el ler  ock skrives av läraren på kri t tavlan.  Även u nder 
de närmast  därpå föl jande läsövningarna böra texter  väl jas  med 
innehåll ,  som är  barnen bekant  och ägnat  at t  t i l ldraga sig deras 
intresse,  så a t t  läsningen bl ir  roande även på grund av si t t  innehåll .  
Detta  är  av särskild vikt ,  så  länge läsningens tekniska svårigheter  
taga huvuddelen av barnens krafter  i  anspråk".56) 

Liksom t idigare normalplaner anslöt  1919 års  undervisningsplan t i l l  l jud
metoden utan at t  särskil t  föreskriva någon av al ternat iven och utan at t  
hänvisa t i l l  någon bestämd metodiker.  I  motsats  ti l l  t idigare normalplaner 
gjorde den inte hel ler  något  bestämt ut talande för  skrivläsemetoden.  
Snarare borde skrivundervisn ingen uppskjutas några veckor för  at t  inte 
anstränga barnen med al l t för  många övningar vid skol starten.  De t idigare 
skols tadgornas föreskrif ter  om en samordning av den första läs-  och 
skrivundervisningen återfanns ej  hel ler  i  1921 års  folkskoles tadga.57) 

Redan Ivar  Lyttkens,  som omnämndes som en av 1800-talets  l judmeto
diker,  hade i  s in handledning från år  1883 ifrågasat t  en al l t för  
långtgående samordning då läsning och skrivning var  väsent l igen ski lda 
verksamheter .  Ej  hel ler  Bert i l  Hammer och Andreas Wallgren förordade 
skrivläsningen,  även om den mycket  väl  kunde förenas med deras 
intressemetod.  Enligt  deras mening kunde skrivinlärningen påbörjas 
t idigare el ler  senare all t  efter  behag.  Men om det  inte av pedagogiska 
skäl  var  mot iverat  med en t idig skrivträning så kunde den av praktiska 
skäl  ändock inte undvikas,  framhöll  Hammer och Wallner  i  s in handledning 
från år  1906.  Skrivning var  nämligen,  påpekade de,  et t  av de inslag i  
undervisningen som kunde anordnas som tyst  övning och måste därför  
t idigt  sät tas  in i  de fal l  läraren hade at t  undervisa f lera klasser  
samtidigt .58) 

De tysta övningarna kvarstod både i  1919 årsplan och i  1921 års  s tadga 
för  de skolformer,  där  en ensam lärare hade at t  undervisa mer än en 
klass,  medan skrivläsemetoden således uteslut i ts .59) Strykningen i  de 
off iciel la  direktiven kan ses som et t  ut tryck för  at t  läsmetodikernas 
synpunkter  nu beaktats ,  men den kan också sät tas  i  samband med den 
utvidgade obligatoriska skolt iden.  Tiden för  inlärning och övning av en 
viss  elementär  skrivfärdighet  behövde inte forceras på samma sät t  som 
t idigare,  när  eleverna kunde lämna skolan redan ef ter  minimikursen.  
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Drygt t io âr  senare (1932) utkom en handledning för  den grundläggande 
modersmålsundervisningen,  där  läsning och skrivning presenterades som 
väsentl igen skilda färdigheter  med var för  s ig ski lda lärogångar.  Gottfr id 
Sjöholm (f .  1877),  förfat tare t i l l  handledningen och en av arbetsskole
pedagogikens främste förespråkare i  Sverige,  framförde här  l iknande 
argument som t idigare Lyttkens,  Hammer och Wallgren:  

"Måhända kan det  också betecknas som en metodisk fråga,  at t  
läsövningarna bedrivas oberoende av skrivövningarna.  Skrivningen är  
en från läsningen väsensskild färdighet ,  och därför  bör den,  synes 
det  mig,  e j  kopplas samman med läsningen utan föl ja  s in egen 
arbetsgång".60) 

Som grundprincip för  den första läsundervisningen förespråkade Sjöholm 
den syntet iska l judmetoden.  Samtidigt  prisade h an Anna Kruse och hennes 
ordbildmetod som han menade mera omedelbart  förde t i l l  en naturl ig 
och meningsfull  läsning.  Skil lnaderna mellan de båda metoderna ut tryckte 
han på föl jande sät t :  

"Om sålunda l judmetoden för  barnet  fram ti l l  säker avläsningsfärdig-
het ,  så skänker ordbildmetoden en mer ut trycksfull  läsning.  Detta 
beror väl  i  f rämsta rummet därpå,  at t  barnet  läser  det  igenkända 
ordet:  det  vet  i  förväg hur det  ut talas.  Talets  enkla form och 
naturl iga betoning återkommer därför  vid läsningen.  Härigenom 
hindras u ppkomsten av mekanisering och av den sä rskilda och verkligt  
t råkiga läston,  som kan föl ja  i  l judmetodens spår".61) 

Talet  och talövningarna var et t  central t  tema i Sjöholms handledning.  
1 översikt  presenterade han teorier  och undersökningar om barnets  
språkutveckling,  och i  e t t  särski l t  avsnit t  tog han upp behandlingen av 
talfel .  Stort  utrymme ägnade han också å t  röst-  och talorganen,  
l judbildning,  andning och art ikulat ion och hänvisade därvid t i l i  vetenskap
l iga experiment och en rad experter  på området .  Texten åtföl jdes av 
et t  s tort  anta l  tecknade bilder  som i l lustrat ioner t i l l  bl  a  munstäl lning,  
ar t ikulat ionsläge och lufts trömmens väg vid bi ldandet  av ol ika språkljud.  
Detsamma gällde avsnit ten om det  hjärnfysiologiska förloppex vid tal .  
läsning och skrivning.  Avsnit ten i l lustrerades med genomskärningar av 
människans hjärna och med markeringar av hjärncentra som akust iskt  
talcentrum, motoriskt  talcentrum, läscentrum och skrivcentrum. 

Vi kan notera Sjöholms intresse för  vetenskapliga undersökningar och 
teorier  om språk- och talutveckling,  läs-  och skrivinlärning,  et t  intresse 
och vetande som han gav spridning genom sin handledning.  Detta vetande 
var grundat  på iakt tagelser  av fysiologiska förlopp och baserades i v issa 
fal l  på studier  av personer med defekter  el ler  bortfal l  av vissa 
funktioner.62) 
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Men vetenskapen erbjöd inte bara förklaringar t i l l  funktionsbort fal l  utan 
även rat ionell  vägledning för  hur vissa såd ana defekter  och felakt igheter  
kunde åtgärdas genom undervisning och övning.  Detta gäl lde exempelvis  
vid ut talsfe l  för  vi lkas behandling Sjöholm gav föl jande vägledning:  

"Men även om de icke kunna betecknas som talfel ,  måste de,  sedda 
från r iksspråksl judens synpunkt,  avgjort  betraktas som uttalsfe l  och 
böra såsom sådana behandlas.  Botemedlet  l igger i  en grundlig 
utredning av ifrågavarande l juds r ik t iga bi ldning o ch e n l ika grundlig 
inövning av det  rät ta  ut talet .  Skall  det  lyckas,  måste man veta,  vari  
det  felakt iga i  ar t ikulat ionsläget  består ,  så a t t  man kan a ngripa felet  
där  dess orsak l igger".63) 

Liksom 1919 års  undervisningsplan underströk Sjöholm vikten av en 
försikt ig korrigering av individens talspråk och dialektala språkbruk.  
Detta gäl lde framför al l t  under de t idiga skolåren.  Om än med 
förs ikt ighet  gäl lde ändock en rättning mot en norm -  riksspråksnormen.  

Med sin ha ndledning för  d en första modersmålsundervisningen gav Sjöholm 
inte bara spridning åt  vetenskap utan även åt  det  arbetssät t  han 
förespråkade och som han beskrev på föl jande sät t :  

"Detta arbetssät t  bestämmes av hänsyn t i l l  barnens lust  och behov 
at t  ha ständig sysselsät tning,  at t  genom egen verksamhet förvärva 
sig läsfärdigheten,  och det  avser  s tädse at t  s tegra barnens intresse.  
Därjämte bet ingas arbetssät tet  av en bestämd avsikt  at t  så bedriva 
läsövningarna,  at t  barnen vinna säker avläsningsfärdighet  ( ' rät t  och 
f lytande') ,  a t t  de läsa (och tala)  med rät t  och gott  ut tal  ( 'klart  och 
tydligt ' ) ,  och at t  de uppfat ta  innehållet  och läsa det  med god 
betoning ( 'god uppfat tning och god betoning') ,  kort  sagt:  at t  
läsövningarna lägga grund för  väl läsning".6^) 

Av beskrivningen framgår Sjöholms anslu tning t i l l  arbetsskolepedagogiken 
och principen om "at t  lära genom at t  göra".  D etta kom också t i l l  ut tryck 
genom sät tet  a t t  samordna läs-  och skrivundervisningen med hembygds-
och teckningsundervisningen.  För a t t  s t imulera eleverna t i l l  produktion 
av egna bilder  och texter  tog Sjöholm hjälp av teckningsläraren Axel  
Goes som gav såväl  lärare som elever vägledning genom sina enkla 
tecknade förebilder  och hjälpformer.  

I  den innehållsr ika handledningen gav Sjöholm också en översikt  över 
t idigare läsmetoder och ABC-böcker al l t i från 1600-talet  och framåt.  I  
denna översikt  har  han bl  a  nämnt läsläreförfat tare som Kastman,  
Sandberg,  Rodhe,  Hammer och Wallgren.  För egen del  utarbetade Sjöholm 
ingen tradit ionell  läslära.  I  enl ighet  med arbetsskoleprincipen brukade 
han i  s täl le t  arbetsblad,  på vi lka eleverna själva r i tade förebi lden och 
textade den givna bokstaven,  orden och meningarna.  
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Som t idigare framgått  fanns redan et t  f ler tal  ol ika läseböcker för  
nybörjare at t  t i l lgå.  

Vid mitten av 1930-talet  utkom ytterl igare en läslära som fick stor  
spridning.  Den hade t i teln "Vil l  Du läsa?" och var  utarbetad av Elsa 
Beskow och Herman Siegvald.  Redan i  rapporten från verksamhetsåret  
1938-1939 kunde inspektören meddela at t  den aktuella  läsläran 
införskaffats  i  f lera av skoldistr ikten inom Medelpads inspektörsom
råde.65) 

Elsa Beskow (1874-1953) var  redan känd som sagoboksförfat tare och 
Herman Siegvald (f .  1894) var  vid t iden för  utgivningen av boken 
folkskoleinspektör och amanuens vid Lunds universi tet ,  där  han år  1947 
blev professor i  psykologi  och pedagogik.  Även som professor intresserade 
han sig för  den första läsundervisningen,  och i  e t t  par  a r t iklar  från början 
av 1950-talet  har  han redovisat  en vetenskaplig grund för  den al l t jämt 
aktuella  läsläran.  Den första art ikeln med rubriken:  "Den första 
läsundervisningens psykologi  och dess pedagogiska konsekvenser" inledde 
han med föl jande konstaterande:  

"Den första läsundervisningens psykologi  är  mycket  komplicerad och 
ganska ofulls tändig.  Läsakten utgör nämligen en psykologisk värld 
i  smått  med en mängd ol ika faktorer ,  och samspelet  mellan dessa 
har  forskningen ännu inte hunnit  s lutgi l t igt  klarlägga.  En hel  del  
veta vi  dock,  tack vare resultaten av experimentel la  undersökningar 
och systematiska iakttagelser  i  pedagogiska si tuat ioner".66) 

Såväl  rubriken som citate t  visar  hur psykologin med dess experimentel l t  
vunna undersökningsresultat  vid denna t id kommit  at t  l igga t i l l  grund 
för  den första läs-  och skrivpedagogiken.  När det  gäl lde frågan om 
läsmetod kunde forskningen ge föl jande besked:  

"De ur vetenskaplig synpunkt mest  t i l l förl i t l iga undersökningarna ha 
nämligen tydl igt  visat ,  a t t  de i  det  långa loppet  bästa resultaten 
uppnås,  när  man jämte ' ta let  främst ' -metoden t i l lämpar en väl  avvägd 
syntes av sentens-  och ordbild -  samt l jud- och stavningsmetoden".67) 

Textning av bokstäver och ord skulle  ske paral lel l t  med den första 
läsundervisningen.  Genom textningen togs nämligen dels  den motorisk-
kinestet iska komponenten i  bruk för  inlärning,  dels  gav textningen stöd 
för  analys och inprägling av bokstavsformerna.  

Enligt  Siegvald hade,  a l l t  sedan slutet  av 1800-talet ,  en rad experimen
tel la  metodundersökningar redovisats  av läsforskare inom huvudsakligen 
det  anglosachiska språkområdet .  De f lesta av dessa gav stöd för  en 
helhetsbetonad läsmetod parad med övningar at t  känna igen och ut läsa 



138 

de olika l judtecknen.  En sådan l judkännedom bedömdes underlät ta  
avläsningen av nya ord.68) 

Vid mit ten av 1950-talet  genomfördes en svensk e xperimentel l  undersök
ning med avsikt  at t  jämföra den analyt iska och syntet iska l judmetoden.  
Utifrån d enna undersökning,  som genomfördes på tvi l l inggrupper och redo
visats  i  en avhandling av Jon Naeslund,  framgick at t  den syntet iska 
metoden gav bät tre  resultat ,  när  det  gäl lde barn på lägre intel l igens
nivåer.  Resulta ten från de intel lektuell t  bät tre  eleverna gav däremot 
företräde för  den analyt iska metoden.  När det  gäl lde valet  av metod 
drog Naeslund föl jande slutsats:  

"Som praktiskt  undervisningsproblem betyder det ta ,  at t  valet  av en 
helhetsmetod vid den första läsundervisningen möjl igen innebär en 
mindre fördel  för  de mera begåvade eleverna,  men at t  et t  sådant  
val  är  l iktydigt  med et t  betydande handikapp för  de svagare begåvade 
eleverna.  Gil tigheten av dessa resultat  l iksom av de övriga är  givetvis  
begränsad t i l l  vårt  eget  språkområde".69) 

Att  de svenska undersökningsresultaten,  i  motsats  t i l l  de anglosachiska,  
ta lade för  en t i l lämpning av den syntet iska metoden kunde,  enl igt  
Naeslund,  relateras t i l l  språket  fonetiska uppbyggnad.  

Vårt  förhållandevis  l judenligt  s tavade språk t i l lät  mer generel l t  en 
sammanläsning av l judelement,  medan man i  e xempelvis  engelskan mötte 
hinder för  en t i l lämpning av den syntet iska läsmetoden.  Att  man vid va let  
av läsmetod måste ta  hänsyn t i l l  det  enskilda barnets  intel lektuella  
förutsät tningar,  framhöll  även Herman Siegvald.  Att  ol ika begåvnings
grupper svarade ol ika på ol ika metoder f ick stöd i  den av Naeslund 
redovisade undersökningen.  En klass -  en läsmetod hade såt i l lvida visat  
s ig sakna vetenskaplig grund.  

5.7.2 Läsundervisningen och de individuella  differenserna 

Med den t idiga växelundervisningsmetoden var eleverna indelade i  
kunskapsgrupper och kunde fr i t t  växla från en cirkel  t i l l  en annan.  
Organisat ionen erbjöd såt i l lvida möjl ighet  för  eleven at t  avancera al l t  
ef ter  framsteg från en lägre t i l l  en högre lärokurs.  

En klassundervisning under lärarens d irekta ledning utvecklades snart  t i l l  
en rät tning ef ter  klassens medelnivå och et t  ensidigt  bruk av fråge- och 
svarmetoden.  1 föregående kapitel  såg vi  exem pel på hur äv en skrivunder-
visningen kunde bedrivas i  takt  med hela klassen samtidigt .  En sådan 
sammanhållning av undervisningen missgynnade såväl  de duktiga som de 
svaga eleverna,  och redan i  början av 1900-talet  höjdes röster  för  en 
uppdelning av folkskolebarnen på ol ika begåvningsl injer .  
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En uppdelning ef ter  begåvning var  vetenskapligt  möjl igt  då Alfred Binet  
vid de nna t id presenterat  s in första testskala för  intel l igensundersökning
ar .  Praktiska lösningar på en begåvningsuppdelning fanns också utvecklade 
i  det  s  k Mannheimersystemet,  en modell  som utvecklats  i  den tyska 
staden Mannheim och som hade sina förespråkare även i  Sverige.  Systemet 
mötte här  även sina motståndare,  bland dem Fridt juv Berg,  och lyckades 
ej  vinna insteg i  den svenska folkskolan annat  än i  form av hjälpklasser  
för  psykiskt  ef terbl ivna barn.  

Vid början av 1920-talet  hade sådana hjälpklasser  inrättats  i  f ler talet  
s täder,  däribland i  Sundsvall  inom Medelpads inspektörsområde men 
endast  undantagsvis  i  skoldistr ikten i  övrigt .70) För små- och folkskole
klasserna gäl lde således at t  den lärarledda direktundervisningen i  
al lmänhet  r iktade sig t i l l  en undervisningsgrupp som kunskapsmässigt  var  
yt terst  heterogen.  Självverksamhet i  form av tysta övningar kunde därför  
al l t jämt t jäna som en praktisk organisatorisk lösning,  även i  klasser  av 
Aa-form. Så kunde exempelvis ,  enligt  Gottfr id Sjöholm, den t idiga 
läsundervisningen anordnas på föl jande sät t :  

"Så t idigt  som möjl igt  vänjas barnen at t  arbeta såväl  i  grupper som 
individuell t .  De som behöva mest  direkt  hjälp,  bi lda en grupp som 
tränar under lärarens ledning,  de övriga läsa tyst  igenom en given 
text  et t  visst  an tal  gånger och f å  sedan texta och teckna i  ans lutning 
t i l l  e t t  behandlat  område.  Teckning kan ske ur fantasin el ler  med 
ledning av anvisade förebilder .  De barn,  som sålunda arbeta 
individuell t ,  vänjas vid at t  arbeta tyst  och at t  röra sig så st i l lsamt,  
at t  de ej  s töra sina kamrater .  Barnen discipl ineras bäst  av 
arbetsuppgifter ,  av vi lkas lösning de äro besjälade.  Barnen må gärna 
vänjas vid fr ihet ,  men en ordnad fr ihet" .71) 

Denna uppdelning av eleverna i  mindre och mer homogena arbetsgrupper 
parat  med en individuell  s jälvverksamhet underlät tades genom de 
förändringar av klassrumsmiljön som följde med arbetsskolepedagogiken.  
Skolrummet utrustades med lät ta  bord och stolar ,  vi l ka möjl iggjorde ol i ka 
grupperingar .  Läraren f lyt tade ned från sin upphöjda plattform och 
katedern ersat tes  med et t  skrivbord.  Förändringen var givetvis  inte 
al lmän.  I det ta  l iksom i andra sammanhang återfanns länge såväl  det  
gamla som det  nya.  En annan väsentlig förändring var de sjunkande 
elevtalen,  vi lket  medförde et t  mindre antal  elever per  lärare .  1 många 
klassavdelningar var  dock e levantalet  al l t jämt stort ,  vilket  också fra mhölls  
som en svårighet ,  när  det  gäl lde at t  individualisera undervisningen.72) 

De goda erfarenheterna av hjälpklasser  l iksom möjl igheterna at t  med 
intel l igenstest  och psykologiska prov göra säkrare bedömningar av 
elevernas begåvningsnivå ökade intresset  för  et t  system med skilda 
begåvningsl injer  el ler  klasser .  Så inrät tades exempelvis  i  Göteborg år  
1927 en försöksverksamhet med en uppdelning av eleverna i  hjälp- ,  
normal-  respektive el i tklass.73) 
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Den internationella  psykometriska forskningen,  al l t i från Binet ,  Terman-
Meril l ,  Spearman och Thurstone,  hade st imulerat  även svenska forskare 
t i l l  provkonstruktion för  intel l igensundersökningar och anlagsprövningar 
av ol ika s lag.  En av de svenska förgrundsgestal terna i  det ta  sammanhang 
var professorn i  psykologi  och pedagogik vid Uppsala universi tet  -  Rudolf  
Anderberg -  som också hävdade en uppdelning av eleverna ef ter  deras 
intel l igensutveckling.74) 

Den kunskap och kompetens som byggts upp inom d et  psykologisk-pedago-
giska forskningsområdet  möttes vid början av 1940-talet  av en ökad 
ef terfrågan.  Bland efterfrågarna återfanns 1940 års  skolutredning som 
riktade sig direkt  t i l l  landets  fyra professorer  i  pedagogik (el ler  psykologi  
och pedagogik) för  a t t  få  en vetenskaplig ledning i  bl  a  differentierings
frågan.  Förenklat  vi l le  utredningen ha besked om den "optimala 
t idpunkten",  dvs den t idpunkt,  när  barnen kunde anses vara skolmogna,  
mogna at t  lära sig främmande språk,  mogna f ör  nya läroämnen och mogna 
a t t  övergå från den al lmänna folkskolan t i l l  en högre utbi ldning.75) 

Bland de som efterfrågade vetenskapliga undersökningar återfanns också 
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) som år  1941 t i l lsat te  en 
särskild k ommitté -  "Kommittén för  SAF:s psykologisk-pedagogiska under
sökningar".  Under Fri ts  Wigforss vetenskapliga ledning inleddes år  1942 
arbetet  med at t  utarbeta et t  skolmognadsprov,  det  s  k Kalmarprovet.  
Til l  utprövningen knöts  en rad småskol lärare som efter  en introduktions
kurs utförde de aktuella  undersökningarna i  s in praktik.  Undersökningarna 
avsåg at t  ge svar på vi lka kunskaper och förutsät tningar som förelåg 
hos sjuåringen inför  skolstarten.  I  undersökningen ingick bl  a  et t  
läsmognadsprov med vilket  elevernas förmåga at t  läsa bokstäver ,  ord och 
meningar prövades.  1 det ta  prov ingick också diktamensskrivning av 
bokstäver samt tyst  läsning av ord och meningar .  På grundval  av 
undersökningsresultaten utarbetades dels  prakt iska hjälpmedel  med vars 
hjälp läraren kunde nå kännedom om den enskilde elevens förmåga,  dels  
et t  prov för  en t idig differentiering.  Om d et  senare ut tryckte sig Wigforss 
på föl jande sät t :  

"Genom undersökningarna torde vidare kunna erhållas en prövnings
metod för  en t idig differentier ing av elevmaterialet ,  som ju nu 
påyrkas från många håll .  Härvid t räder särskil t  frågan om skolmog-
naden i  förgrunden.  Att  skolmognaden ej  inträffar  för  al la  barn vid 
samma kronologiska ålder  är  väl  känt ,  och det  är  av vikt  at t  hänsyn 
därt i l l  tages vid elevintagningen i  småskolans första klass.  Viktigt  
är  också at t  de barn ,  som är  i  behov av undervisning i  hjälpklass,  
så  fort  som möjl igt  kommer i  å tnjutande av sådana och l ikaledes 
at t  de barn,  som med fördel  skulle  kunna deltaga i  undervisningen 
i  högre klass,  utan onödigt  dröjsmål bl ir  rät t  placerade".76) 
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Wigforss (1886-1953) underströk vikten av a t t  inte ensidigt  förl i ta  s ig 
på testresultaten.  Alla prov borde såt i l lvida endast  betraktas som 
hjälpmedel  och som komplement t i l l  lärarens omdöme och andras 
bedömningar som t  ex skolläkarens.  

Om än som komplement kom skolm ognadsproven at t  t jäna som instrument 
för  en identif ier ing av främst  extremerna i  en åldersgrupp,  m a o de 
som var mest  respektive minst  mogna at t  del ta  i  nybörjarundervisningen.  
De förra kunde inplaceras i  en högre klass,  medan skolgången kunde 
uppskjutas el ler  anordnas på annat  sät t  för  de senare .  En sådan möjl ighet  
t i l l  differentiering fanns också inskriven i  den ännu aktuella  folkskole
stadgan från år  1921.77) 

Det  skolmognadsproven erbjöd var  såt i l lvida et t  instrument för  en 
differentiering på vetenskaplig grund.  När extremerna sorterats  bort ,  
kvarstod en mer homogen undervisningsgrupp.  Men denna grupp 
innefat tade al l t jämt elever med skilda kunskaper och förutsät tningar för  
t  ex läsning.  Detta framkom också av de undersökningsresultat  som Fri ts  
Wigforss redovisade.  Att  på grundval  av dessa resultat  närmare ut tala 
sig om läsmetod undvek han dock.  För denna fråga efterlyste han en 
experimentel l  prövning av ol ika läsmetoder,  en prövning som senare 
utfördes i  den t idigare berörda undersökningen av jon Naeslund.78) Själv 
utgav Wigforss en läsebok "Nu ska vi  läsa" och en handledning för  den 
första läsundervisningen t i l lsammans med Stina Borrman och Ester  
Salminen.79) Til l  denna läslära återkommer vi  i  nästa kapitel .  

Intresset  för  psykologisk-pedagogiska undersökningar återfanns inte bara 
inom SAF utan i  hög grad även bland lärarna,  och et t  s tort  anta l  
fortbi ldnings-  och instruktionskurser  anordnas av inspektörer ,  skoldistr ikt  
och lärarföreningar vid mitten av 1940-tale t .  Så framgår exempelvis  av 
inspektörsrappor ten 1945-1946 at t  Fri ts  Wigforss varit  engagerad för  
lärarfortbi ldning inom Medelpads inspektionsområde.  1 samma rapport  har  
inspektören noterat :  

"Kurser  i  psykologi ,  f ramför al l t  testning,  har  l ikaledes l ivl igt  
besökts".80) 

I  läsårsrapporterna 1947-1948 har inspektören också omnämnt at t  en 
veckokurs hål l i ts  i  skolmognadsprov.  Vid det ta  kurst i l l fäl le  noterades et t  
50-tal  del tagare.81) Förutom intresset  för  dylika kurser  fanns också et t  
ut ta lat  behov av en fortbi ldning i  skolmognadsprov genom den stadge
ändring som t i l lkom 1946.  Enligt  denna kungörelse f ick bestämmelsen 
om intagning föl jande lydelse:  

Barns skolgång må börja det  kalenderår ,  under vi lket  barnet  före 
den 1 jul i  fyl ler  sex år ,  om dess föräldrar  el ler  målsmän så önska 
samt barnet  enligt  läkarundersökning och prövning i  övrigt  befinnes 
vara väl  skolmoget".82) 
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Pâ motsvarande sät t  kunde et t  icke skolmoget  barn medges uppskov t i l l  
det  kalenderår  under vi lket  det  fyl lde åt ta  år .  

I  båda fal len gäl lde at t  prövning skulle  föregå avskil jandet  från 
åldersgruppen.  En sådan avskil jning medförde samtidigt  at t  eleverna i  
en klass blev mer homogena vad gäl lde utvecklingsålder ,  vi lket  i  s in tur  
gjorde det  lät tare at t  organisera en individualiserad läsundervisning inom 
klassens ram. Det ta var  också e t t  av syftena med skolmognadsprövningen.  
Det  framgår exempelvis  a v det  betänkande som avlämnades av 1946 års  
skolkommission som formulerat  det  på föl jande sät t :  

"Den t idiga differentier ingen möjl iggör,  a t t  eleverna i  en klass bl ir  
mer homogena efter  utvecklingsålder,  varigenom undervisningen 
bät tre  kan avpassas ef ter  deras verkliga nivå".83) 

Ett  annat  syfte var  at t  prövningen tänktes ge vägledning för  en 
individualisering av undervisningen,  något  som i  småskolans första klass 
bedömdes vara speciell t  nödvändigt .  En individualisering inom klassens 
ram var samtidigt  en ledande princip i  enhetsskoletanken.  Den individu
ella  utvecklingen var också,  som framgått ,  en bärande princip i  den 
l iberala synen på bi ldning.  Vikten av at t  upptäcka och utveckla varje 
elevs in dividuella  anlag betonades också av 1946 års  skolkommission som 
i  betänkandet  bl  a  framhöll  föl jande:  

"Vikten av at t  varje elevs individuella  anlag upptäcks och utvecklas 
har  också betonats  av kommissionen.  För at t  de skif tande anlagen 
skall  kunna utvecklas och utgöra en grund för  kommande yrkes-  och 
fr i t idssysselsät tningar ,  fordras en viss  individualisering även av 
arbetets  inriktning,  inte blot t  av svårighetsgraden".84) 

Med psykologisk-pedagogiska undersökningar och test  kunde individens 
anlag och intressen vetenskapligt  kartläggas,  samtidigt  som vetenskapen 
antogs erbjuda vägledning för  hur de kunde utvecklas.  

5.7.3 Läsning t i l l  nytta  och för  nöje 

Läsning som verktyg f ör  det  egna kunskapssökandet  inriktade läsundervis-
ningen mot tyst  läsning och lästextens innehåll ,  medan kursivläsningen 
f ick t räda t i l lbaka.85) 

Att  läsa var  l iktydigt  med "at t  t i l lägna sig innehållet  i  en skriven el ler  
t ryckt  text" ,  fast lade även Gottfr id Sjöholm i  inledningen t i l l  s in 
handledning för  den första läsundervisningen år  1932.86) Nödvändigheten 
av at t  uppfat ta  kontentan av en text  framhölls  också av seminarielektorn 
Marie-Louise Gagner i  et t  föredrag om "Läsningen i  folkskolan" vid 
folkskollärarmötet  1924.  Hon anförde därvid föl jande:  
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"Man kan fråga sig,  varför  man just  nu drives a t t  sä s tarkt  betona 
uppfat tningsmomentets  avgörande betydelse.  Ja,  är  det  ej  så,  a tt  intet  
gånget  t idsskede så som vårt  kräver människor,  som säkert ,  grundligt  
och snabbt  kunna ta  ut  kontentan i  en tryckt  framstäl lning.  Ända 
in i  de mest  avlägsna bygder av vårt  land nå nu t idningar ,  böcker,  
broschyrer ,  agi tat ionsl i t teratur  på ol ika områden,  och den demokra
t iska omvälvningen ställer  ju den oavvisl iga fordran på vederbörande,  
a t t  han med kri t ik tar  emot ,  vad som bjudes honom, ja  t .  o.  m. at t  
han skall  läsa mellan raderna.  Ur den synpunkten är  det  vikt igt ,  a t t  
barnen på skolans lägre stadier  vänja s ig at t  läsa även svårare text ,  
och här  tycker jag,  a t t  den nu,  lyckligt  å ter  t i l l  heders komna tysta 
läsningen,  har  sin al l ra  betydelseful laste uppgift .  Vi måste komma 
ifrån den förestäl lningen,  at t  dessa tysta övningar skulle  utgöra något  
nödfal lsmedel  at t  utfyl la  t immen med".87) 

Marie-Louise Gagner,  som var en auktori tet  på området  och som bl  a  
ingått  i  de n av Folkbildningsförbundet  t i l lsa t ta  kommittén för  främjandet  
av god nöjesläsning,  har  i  c i tate t  ovan betonat  såväl  den reflekterande 
el ler  kri t iska läsningen som den tysta läsningen.  I  samma föredrag 
kri t iserade hon skarpt  den mekaniska innan- och högläsningen.88) 

Denna förändring bort  från den mekaniska högläsningen mot en ökad 
betoning av den tysta-  och innehålls inriktade läsningen kunde vi  skönja 
redan i  s lutet  av föregående t idsavsnit t  (1878-1918),  en förändring som 
fick s i t t  genomslag i  1919 års  undervisningsplan.  I  sam ma plan återfanns 
dock al l t jämt både hög- och väl läsning l iksom utanti l läsnmg, el ler  
inlärning och uppläsning av verser  och korta prosastycken som det  nu 
kal lades.  

Den ökade betoningen av såväl  en tyst  som en kri t iskt  reflekterande 
läsning kan förstås mot bakgrund av de förhållanden som Marie-Louise 
Gagner pekade på i  s in framstäl lning.  Med det  ökande informationsut
budet  ö kade samtidigt  behovet  a v at t  snabbt  inhämta det  väsentl iga.  Den 
tysta läsningen ansågs i det ta  sammanhang som mer effektiv då den 
sparade både t id och kraft .  Den tysta läsningen var också den vuxne 
läsarens vanligaste läsform, framhöll  Sjöholm i  sin handledning.89) 

En l iknande förändring från en mekanisk innan- och högläsning mot en 
tyst  och ref lekterande läsning har  Herman Siegvald noterat  i den 
amerikanska läsundervisningens mål.  Uppgifterna,  som han hämtat  från 
en av de ledande amerikanska läspedagogerna -  professor Gray har  
Siegvald redovisat  i  en andra art ikel  från början av 1950-ta let ,  där  han 
diskuterade läsundervisningens mål,  metodik och medel .  Enligt  aktuel l  
pedagogik ansågs det  vid denna t id at t  läsundervisningen borde bedrivas 
enligt  föl jande grundlinjer:  
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"Undervisningen i  läsning får  aldrig vara en extremt formell  och 
inproduktiv rut inverksamhet,  vare sig den gäller  utveckling av 
lär jungarnas lästeknik el ler  handledning av deras fackliga läsning i  
ski lda orienteringsämnen.  Den skal l  i  s täl let  städse bestå i  funktionell  
t räning,  så at t  lär jungarna verkligen lär  s ig läsa för  a t t  förstå det  
lästa,  få  en posi t iv beredskapsinstäl lning t i l l  läsning samt smak för  
god fack- och s könli t teratur.  Därför  bör man vid al l  läsning i  s törsta 
möjl iga utsträckning utnytt ja  lär jungarnas tänkande,  omdömesför
måga,  kri t iska skärpa,  fantasi ,  intressen och smak".90) 

Den ändamålsenliga träningen at t  förstå det  läs ta och at t  utveckla 
intresse och smak för  god fack- och skönli t teratur  var  med andra ord 
läsundervisningens centrala uppgif t  enligt  den ledande expert isen vid 
början av 1950-talet .  Den tysta läsningen,  som enligt  Siegvald borde 
dominera från f järde klass,  skulle  l ikaså vara funktionell  och effekt ivt  
utnytt jas  vid elevernas fackliga läsning.  Vid den tysta läsning av 
facktexter  skulle  eleverna inte enbart  förvärva kunskaper utan även lära 
sig a t t  göra det  på et t  snabbt  sät t  och med rat ionell t  bruk av 
uppslagsböcker av ol ika slag.  Med en rat ionell  s tudieteknik kunde de 
nytt iga och vikt iga kunskaperna inhämtas på e t t  effektivare sät t .  

En l iknande betoning av den tysta läsningen och de studietekniska 
övningarna framkom också i  skolkommissionens betänkande t i l l  vi lket  vi  
återkommer i  nästa kapitel .  I  det ta  sammanhang kan vi  notera 
kommissionens påpekande o m vikten av at t  eleverna tränades at t  på egen 
hand utnytt ja  ortens skol-  och folkbibl iotek,  något  som också fanns 
inskrivet  i  1919 års  undervisningsplan.91) 

Att  betona bibl iotekens betydelse för  den fortsat ta  läsningen och det  
fortsat ta  kunskapssökandet  var ,  som t idigare framgått ,  ingalunda något  
nytt .  Deras betydelse hade framhåll i ts  al l tsedan folkskolans barndom. 
Det  som t i l lkom med det  nya århundradet  var  en ökad betoning av 
nöjesläsningen el ler  den fr ia  och fr ivi l l iga läsningen av god l i t teratur .  
Den fr ia  läsningen och den goda barn- och ungdomsli t teraturen 
uppmuntrades och främjades av ski lda intressegrupper,  samtidigt  som de 
enades i  kampen mot dess motsats  -  "skräpli t teraturen".  Denna kamp 
aktual iserades på nyt t  vid början av 1930-talet  och kulminerade vid 
decenniets  s lut .92) 

Svårigheten med at t  s tyra en läskunnig befolknings val  av läs texter  har  
vi  set t  exempel på redan vid mitten av 1800-talet .  Vid denna t id f ick 
"skräpli t teraturen" sin spridning genom kringvandrande visgubbar.  Med 
den växande bok- och t idningsmarknaden föl jde en ökad spridning av e t t  
differentierat  utbud av texter.  Den fr ia  marknaden l iksom även det  fr ia  
ordet  hörde l iberal ismen och demokratin t i l l .  På samma marknad fanns 
s k i l d a  b u d s k a p ,  s o m l i g a  u p p f a t t a d e  s o m  g o d a ,  a n d r a  s o m  d å l i g a  o c h  t o m  
farl iga.  Under dessa förhållanden t i l ldelades skolan uppgif ten at t  inte 
endast  utveckla elevernas läsförmåga och intresse för  fortsat t  läsning 
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utan även at t  fostra dem ti l l  läsning av god fack- och skönli t teratur  
och lära dem at t  väl ja  det  goda och ta  avstånd från den dål iga.  

5.7.4 Enhetl ighet  och kvali tet  i  valet  av läs texter  

Enligt  1919 års  undervisningsplan skulle  de texter,  som utnytt jades i  
undervisningen,  äga såväl  e t t  gott  innehåll  som ha en god form. I  enl ighet  
med principen om elevernas utveckling skulle  texternas innehåll  l ikaså 
vara grundat  på och anpassat  t i l l  e levernas förestäl lningskrets .  I  anslut
ning t i l l  modersmålsundervisningen borde lästexterna i  a l lmänhet  gäl la  
Sverige och svenskarna,  medan läsning om främmande länder,  i  den mån 
de kunde hinnas med,  lämpligen borde förläggas t i l l  undervisningen • 
h is toria ,  geografi  och naturkunnighet .  

I  de t ta  sammanhang ut talade undervisningsplanen et t  klart  avståndstagan 
de mot vissa texter:  

"Vid val  av läsestycken bör man undvika sådana,  som förhärl iga kriget  
el ler  äro ägnade at t  hos barnen väcka en stämning,  vi lken kan 
motverka strävandena för  en fredlig sammanlevnad människorna och 
folken emellan".93) 

Denna särskilda anvisning kan förs tås mot bakgrund av det  nyligen 
avslutade världskriget  1914-1918.  I  d et ta  sammanhang kan också erinras 
om det  intresse för  mellanfolkl igt  samarbete som kom t i l l  ut tryck hos 
bl  a  Hjalmar Branting.94) 

Enligt  undervisningsplanen gäl lde fr  o m tredje klass et t  mer sakinriktat  
innehåll .  Först  föl jde texter  med inriktning på natur  och människoliv.  
Därefter  (klass 4 och 5) t i l lkom texter  som skildrade händelser  och 
företeelser  ) h is torien.  Under de två högsta klasserna (6 och 7) t i l lkom 
slut l igen även l i t teraturläsning med texter  av de främsta svenska 
författarna,  f anslutning härt i l l  skulle  även ingå en biografisk ski ldring 
av respektive förfat tare.  Vilka förfat tare som skulle betraktas som de 
främsta angavs däremot inte i  undervisnmgsplanen.  Seminariernas 
modersmålsundervisning avsåg i  det ta  avseende att  göra de bl ivande 
lärarna bekanta med den svenska l i t teraturen,  lära dem förstå och älska 
de l i t terära skatterna och uppöva d eras förmåga at t  väl ja  ur  d enna skat t .  
Vilka förfat tare som kunde komma ifråga har  den t idigare ci terade 
Marie-Louise Gagner get t  exempel på i  s i t t  föredrag vid folkskollärar-
mötet  1924.  

Hon näm nde här bl  a  förfat tarnamn som Johan Ludvig Runebe rg,  Zacharias 
Topelius,  Selma Lagerlöf  och Viktor  Rydberg.95) 

Som läsebok hade 1911 års  parallel lupplaga av "Läsebok för  folkskolan" 
den al lmännaste spridningen.  Denna utgåva utgjorde for tfarande en enhet  
även om texterna grupperats  ef ter  s i t t  innehåll  i  ol ika avdelningar.  Den 
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omarbetades efterhand och ersat tes  slut l igen med "Folkskolans läsebok" 
som utkom år  1939.  Med den nya utgåvan försvann enhetl igheten och 
texterna organiserades dels  i  en al lmän ser ie  för  modersmålsundervisning
en,  dels  i  en serie  för  fackläsning.  Uppdelningen kan ses som en 
anpassning t i l l  arbetsskolepedagogiken och det  ökade behovet  av 
bredvidläsningsböcker.96) 

Nödvändigheten av at t  förnya läro-  och läseboksbeståndet ,  som berördes 
i  föregående kapitel ,  l iksom det  växande behovet  av bredvidläsningsböcker 
för  såväl  fackläsning som den fr ia  individuella  läsningen av barn- och 
ungdomsli t teratur ,  s tä l lde inte bara krav på kommunerna utan även 
föräldrarna.  Kraven var  kännbara under de ekonomiska förhållanden som 
inte minst  präglade den första hälf ten av perioden 1919-1954.  

Missnöjet  r iktade sig dels  mot de förändringar som infördes i  nya 
upplagor,  dels  mot den bristande enhetl igheten mellan närl iggande 
skoldistr ikt .  Denna brist  gjorde at t  föräldrar  vid f lyt tning mellan två 
distr ikt  på nytt  f ick vidkännas dyra utgif ter  för  barnens läroböcker.  

Under s lutet  av 1920-talet  s täl ldes et t  antal  r iksdagsmotioner med krav 
på åtgärder för  s törre sparsamhet och enhetl ighet ,  när  det  gäl lde inköp 
av skolböcker.  De stat l iga folkskoleinspektörerna f ick uppdraget  at t  
s lutgi l t igt  avgöra vi lka läro-  och läseböcker som skulle antas.  Vidare f ick 
skolöverstyrelsen uppdraget  at t  upprät ta  en förteckning över de tryckta 
arbeten som utnytt jades som läroböcker vid de högre- ,  lägre-  och enskilda 
skolor  som stod under överstyrelsens överinseende.  Med hänvisning t i l l  
dessa beslut  meddelade inspektören i  s in rapport  för  verksamhetsåret  
1933-1934: 

"Endast  smärre förändringar i fråga om läro-  och övningsböcker hava 
under året  förekommit.  Man avvaktar  resultatet  av den nya ordning 
som genom de nya bestämmelserna angående antagande av lä roböcker 
under året  kommit  t i l l .  Att  ändring och sovring rörande dessa böcker 
är  erforderl ig visar  den inventering som under året  företagits" .97) 

Utifrån g enomförda inventeringar och granskning av förekommande böcker 
upprät tades et t  förslag t i l l  läroboksförtecknir ig över sådana som bedömdes 
vara ful l t  godkända (A-böcker)  och sådana vars lämplighet  kunde 
ifrågasät tas  (B-böcker)  el l er  hel t  underkändes.  Granskningen av läromedel  
kom senare at t  permanentas som en inst i tut ion m ed benämningen "Statens 
läroboksnämnd",  vars  första off iciel la  läroboksförteckning utkom år  
1941.98) 

Under s lutet  av 1930-talet  och början av 1940-talet  kunde inspektören 
i  s ina årsrapporter  återkommande rapportera om en successiv förnyelse 
av läro-  och läseböcker varvid s törsta möjl iga enhetl ighet  ef tersträvats  
utan at t  därför  uniformitet  bl ivi t  föl jden.  I  rapporten från läsåret  
1938-1939 har inspektören redovisat  de läro-  och läseböcker samt övrig 
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undervisningsmateriel  som antagits  i  några av skoldistr ikten.  I  sex av 
t io rapporterade distr ikt  återfanns den t idigare nämnda läsläran av Elsa 
Beskow o ch Herman Siegvald.  Liksom i  "Sörgården" fanns här  en famil j  
med mor,  far  och barn.  Könsrollerna var  klart  avgränsade:  "Lisa bakar",  
Hans metar",  "Mor är  rar"  och "Far ror".  

Men framför al l t  kännetecknades "Vil l  du läsa?" av Elsa Beskows 
teckningar och sagor som generat ioner av barn sedan lär t  känna.  Här 
återfanns bl  a  "Hattstugan",  "Put te i  blåbärsskogen" och "Pelles nya 
kläder",  Här återfanns också gåtor ,  r i t lekar,  korsord,  r im, verser  och 
sångtexter .  

Läseboken föl jde års t idernas växlingar från höst  t i l l  sommar,  precis  som 
skolåret .  Genomgående återspeglade bi lderna och texterna en l jus vän lig 
ton,  en idyll  vid s idan av arbetslöshetsproblem och krigshot .  Men här  
fanns också inslag av normer som noggrannhet ,  renlighet ,  lydnad och 
respekt .  Den nya t iden krävde också en inpräntning av nya regler .  Så 
slutar  exempelvis  texten om "Gossen som lärde sig läsa utan bok" med 
föl jande varningsord:  

"På den t iden fanns det  inte så gott  om bilar ,  och därför  var  det  
inte så far l igt  at t  gå mit t  på gatan som nu".99) 

För Sundsvalls  skoldis tr ikt  gäl lde föl jande läsetexter  för  modersmåls
undervisningen på folkskolestadiet :  

"Svenska bi lder  av Snoilsky,  Fänrik Ståls  sägner,  Översikt  av svenska 
l i t teraturen av R.  Steffen,  Natur-  och arbetsl iv i  svenska bygder av 
Anna Sandström, Från Pol  t i l l  pol  av Hedin,  Svensk vers utgiven av 
A Dalin,  Svenskarna och deras hövdingar av Heidenstam, Nils  
Holgersson av Selma Lagerlöf ,  Läsebok för  folkskolan".100) 

All t jämt hade således förfat tare som Snoilsky,  Runeberg,  Hedin,  
Heidenstam och Lagerlöf  et t  budskap at t  förmedla om Sverige och 
svenskarna.  Deras aktual i te t  kan ses som en fort levande tradit ion och 
deras texter  som förmedlare av e t t  kulturarv.  Men deras aktual i te t  kan 
också förstås mot bakgrund av 1930-talets  sociala oro och den speciel la  
s i tuat ion som följde med krigsutbrottet  1939.  Den förnyade kampanjen 
mot "skräpli t teraturen" kan också förstås mot denna bakgrund.  

Under de sociala förhållandena som varit  rådande under t ret t iotalet  och 
inför  hotet  av e t t  nytt  världskrig var  det  angeläget  at t  såväl  mobil isera 
den uppväxande generationens fosterlandskänsla som at t  göra front  mot 
de krafter  som sökte undergräva dess moral .  Kring dessa strävanden kunde 
på nytt  ski lda intressegrupper och part ier  förena sig om än med skilda 
motiv.  Härav föl jde också a t t  man i  d irektiven t i l l  1940 å rs  skolutredning 
framhöll  karaktärsfostran som det  övergripande målet  för  skolans 
verksamhet.  Själva lärostoffet  erbjöd därvid särskilda möjl igheter  a t t  på
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verka de unga.  När det  gäl lde kristendom, historia  och l i t teratur  het te  
det  exempelvis  i  det  betänkande angående undervisningsplan som 
utredningen senare avlämnade:  

"Dä lärjungarna i  ämnet  kristendomskunskap och i  de humanist iska 
ämnena i  övrigt  fä  lära känna stora mänskliga gestal ter ,  mänskliga 
ideal  och mänskligt  arbete ,  så bör det ta  ske på e t t  sät t ,  som är  
ägnat  a t t  väcka vördnad för  det ,  som är  högt  och hel igt ,  och ingjuta 
fosterlandskärlek,  samhällsanda och humanitet" . l01) 

Til l  de destruktiva krafterna räknades inte bara "skräpli t teraturen" utan 
även sådana företeelser  som r adio och f i lm. De nya medierna framstäl ldes 
tom som bokens f iender .  Så publicerade exempelvis  Anna Sörenssen 
i  en art ikel  med rubriken "Bokens f iender o ch s kolan" i  t idskrif ten "Skola 
och samhäl le" år  1940.  Med hänvisning t i l l  en förfat tare vid namn Olavi  
Paavolainen skrev art ikelförfat tar innan:  

"I  det ta  konstaterar  förf . ,  a t t  bokens stäl lning som faktor  vid 
bi ldandet  av vår världsåskådning har  bl ivi t  a l l tmer undergrävd.  
Fotografier ,  f i lmer och radio spela nu en mer avgörande rol l  än 
boken.  När bi ldradion i  en framtid bl ivi t  var  mans egendom, då har 
bi lden dödat  boken.  Det  är ,  säger förf . ,  e t t  spökligt  perspektiv.  
Nutidsmänniskan hål ler  på at t  bl i  l i k e t t  barn,  som uppfat tar  världen 
endast  som bilder".102) 

Nu menade inte Anna Sörensen at t  skolan skulle  ta  avstånd från radio,  
f i lm och bi lder.  Men den måste vid denna t id se det  som sin viktigaste 
uppgift  a t t :  

"föra barnen fram t i l l  l i t teraturens levande vatten och hjälpa dem 
at t  förvärva personliga vänner i  böcker".103) 

Att  fostra barnen t i l l  god nöjesläsning var  således,  enl igt  Anna Sörensen,  
skolans viktigaste uppgift  i  denna t id av krig och social  oro.  I nspektören 
för  det  inspektörsområde,  som vi  val t  för  exemplif ier ing,  menade at t  
skola ,  press och radio måste gå samman i  denna uppgift .  I  en 
t idningsart ikel  som han bifogat  som bilaga i  rapporten från 1944-1945 
ut t ryckte han det  på föl jande sät t :  
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"Man lå ter  icke blot t  spela in den sis ta  schlagern på grammofonskivor,  
utan också värdefull  musik och lektioner i  f rämmande språk.  Man 
lå ter  icke tryckpressarna enbart  arbeta med at t  framstäl la  sensa
t ionsart iklar  och kolorerad erot ik utan även de högsta ut tryck för  
människoandens erfarenheter .  Men man har icke lyckats  påverka 
vi l jan at t  väl ja .  Här är  det  som uppfostraren behöver rycka in:  det  
gäl ler  a t t  lära människan at t  mera satsa sina ekonomiska förutsät tn
ingar på utbi ldnings-  och bi ldningskontot  än på sensat ions-  och 
förstörelsekontot .  Det  är  främst  t re  stormakter  inom vårt  folk,  som 
härvid kunna uträt ta  något:  pressen,  radion och s kolan.  I  sam ma mån 
dessa t re  kunna enas om at t  gå in för  samma höga mål,  skal l  en 
förändring kunna komma t i l l  s tånd".104) 

5.8 Skrivundervisningen 

Enligt  1919 års  undervisningsplan skulle  vart  och et t  av modersmålets  
huvudmoment behandlas självständigt  ef ter  sin särart  men också stä l las  
i  samband med varandra.  Tala,  läsa och skriva kan såt i l lvida sägas ha 
haft  en l ikvärdig posi t ion inom modersmålsämnets ram. Timmässigt  låg 
tal-  och läsövningarna endast  obetydl igt  över skrivning och språklära .  
Under de första skolåren dominerade de förra,  medan tyngdpunkten under 
de sis ta  skolåren för lades t i l l  de senare (se bi laga).  

Såväl  tal-  som skrivövningarna avsåg at t  ge eleverna nytt iga och 
nödvändiga redskap och träna dem at t  ut trycka sig i  tal  och skrif t .  Att  
ut trycka sig muntl igt  t i l lskrevs därvid l ika stor  vikt  som den skrif t l iga 
framstäl lningen.  

Nu tycks talövningarna,  enligt  1919 års  undervisningsplan,  i  första hand 
ha syftat  t i l l  a t t  uppöva barnens språkliga förmåga och träna dem ti l l  
den rådande talspråksnormen -  riksspråket .  Den prakt iska betydelsen av 
a t t  i  ol ika sammanhang kunna ut trycka sig muntl igt  underströks desto 
mer i  det  betänkande som avlämnades av 1946 års  skolkommission och 
t i l l  vi lket  vi  å terkommer i  nästa kapitel .  I  det  föl jande skall  vi  
koncentrera oss på skrivundervisningen och dess ol ika inslag av 
rät tskrivning,  uppsatsskrivning och välskrivning.  

5.8.1 Att  skriva rät t  -  e t t  mått  på medborgarens bi ldning och folkskolans 
undervisning 

1 föregående kapitel  berördes de intressemotsät tningar som kom t i l l  
ut tryck i  sam band med frågan om svenska språkets  stavning och reformen 
år  1906.  Medan det  hos folkskollärarkåren fanns e t t  ut talat  intresse för  
en förenklad och mer l judenlig stavning,  menade vissa motståndare at t  
reformen var en kränkning av det  svenska språket  och dess naturl iga 
utveckling.  105) 
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Att folkskollärarkåren stödde kravet  pä e t t  förenklat  s tavningssätt  kan 
förstås mot bakgrund av deras praktiskt  pedagogiska erfarenhet .  Icke 
minst  gällde det  at t  få  t i l l  s tånd en enhetl ig rät ts tavningsnorm. Fridt juv 
Bergs s tarka engagemang i  s tavningsfrågan kan också ses som et t  ut tryck 
för  hans l ikaså s tarka ambit ion at t  göra folkskolan t i l l  en sammanhållen 
bottenskola för  al la .  Om denna skola skulle  bl i  l ikvärdig dess paral lel l
former,  måste förutsät tningarna på ol ika sät t  förändras .  Et t  måt t  på 
folkskolans l ikvärdighet  kunde inte minst  avläsas i  e levernas förmåga 
at t  s tava.  Det  framgår exempelvis  av den ci terade skrivelsen fr ån Sveriges 
folkskollärarinneförbund från början av 1930-talet  (se not  5:53).  

Motståndet  mot nystavningen kan givetvis  förstås som et t  ut tryck för  
konservatism, en strävan at t  förbl i  vid det  gamla.  Men det  kan också 
ses som en kamp om rät ten a t t  definiera vad som skulle gäl la  som stav
ningsnorm. Att  behärska denna norm var i  s ig e t t  kri ter ium på bi ldning 
och dessutom en av nycklarna t i l l  den högre utbi ldningen.  Motståndet  
mot 1906 års  reform kan såt i l lvida ses som en strävan a t t  vidmakthålla  
såväl  språklig s tatus som utbi ldningsprivi legier .  Den t id igare ci terade 
motionen för  en utvidgad undervisningst id i  modersmålet  och räkning kan 
på motsvarande sät t  ses som en strävan at t  öka förutsät tningarna för  
folkskolans elever at t  erövra det ta  privi legium.106) 

Den rät tskrivningskurs,  .som föreskrevs i  1919 års  undervisningsplan,  
s träckte sig genom samtliga klasser .  Den inleddes i  första klass i  
anslutning t i l l  den grundläggande läsinlärningen och förekom som särskil t  
moment från småskolans andra klass.  Liksom t idigare skul le  rät tskrivning 
övas genom avskrivning av givna texter,  skrivning ur minnet  av t idigare 
avskrivna och inlärda texter  samt föresägning el ler  diktamen.  Från f järde 
klass t i l lkom rät tstavningsregler  och ordlis ta .  En fördröjning av 
inlärningen av rät ts tavningsregler  motiverades av at t  barnen förs t  skul le  
ha t i l lägnat  sig minnesbilder  av orden.  Denna betoning av minnesbilder ,  
l iksom avskrivni ng,  hade si t t  stöd i  d e forskningsresultat  som presenterats  
av W A Lay vid s lute t  av 1800-talet  och som al l t jämt ansågs gälla  för  
valet  av inlärningsmetod.  Utifrån sina ol ika experimentel la  försök 
hävdade Lay at t  avskrivning var  at t  betrakta som den bästa vägen el ler  
metoden at t  lära sig s tava rä t t .  

Från 1920-talet  kom även en svensk forskning kring rät ts tavningen och 
dess problem at t  utvecklas.  Denna forskning aktualiserade både nya 
teorier  om den rät ta  inlärningsmetoden och gav vetenskapliga argument 
för  en förnyad stavningsdebatt  med krav på en mer vi t tgående 
stavningsreform. Bland de t idiga svenska rät ts tavningsforskarna uppmärk
sammades Helge H aage,  Cari ta  Hassler-Göransson och C arl  Cederblad.107) 

När det  gällde Haage,  vars  undersökningar huvudsakligen rörde stavfel  
hos folkskolebarn,  kan det  noteras at t  han förespråkade ta let  som 
ortografins grund.  En ensidig odling av visuella  minnesbilder  var  däremot 
à  priori  dömd att  misslyckas.  I  enl ighet  härmed kri t iserade Haage såväl  
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avskrivningsmetoden som övervärderingen av de optiska minnesbilderna 
och diktamen av förut  avskrivna och inlästa texter .  Dä språket  utgjorde 
skrivningens grund,  måste undervisning framför al l t  inriktas på at t  göra 
barnen bekanta med r iksspråket  och lära dem analysera dess l judinnehåll .  
I  en recension av Haages avhandling "Om ortografiens psykologiska och 
pedagogiska problem" från år  1920,  ut t rycktes det  på föl jande sät t :  

"Barnet  måste samtidigt  disciplineras at t  al l t id söka kontakt  just  med 
r iksspråksuttalet .  Det  måste ha klart  för  s ig,  a t t  det  f innes et t  
högtidl igt  språk,  varefter  man skriver ,  och lämna si t t  eget  bristfäl l iga 
ut ta l  för  a t t  gripa det  r ikt iga".!08) 

Recensenten -  Manne Ohlander -  har här  utan omskrivning ut tryckt  
nödvändigheten av at t  omforma barnets  eget  talspråk ef ter  r iksspråks
normen.  Samma rät tning ef ter  r iksspråksnormen har vi  set t  ut t ryckt  i  
såväl  u ndervisningsplanen 1919 som i  de n t idigare ci terade handledningen 
av Gottfr id Sjöholm, även om det  i  båda dessa senare texter  förordades 
en viss  försikt ighet  vid korrigeringen av barnets  individuella  språkbruk 
och dialekt .  

Vid början av 1920-talet  inledde Cari ta  Hassler-Göransson s i t t  arbete 
med at t  konstruera objektiva mätinstrument för  mätning av rät ts tavnings
förmågan hos elever på små- och folkskolestadiet .  Förebilderna t i l l  dessa 
instrument hade hämtats  från USA och utprövades för  svenska förhållan
den vid universitetet  i  Göteborg under ledning av professorn i  pedagogik 
-  Gustaf  Jaederholm -  en pionjär  inom den svenska psykometriska 
forskningen.  

Utprövning av det  första svenska rät ts tavningstestet  grundades på 
omfat tande undersökningar av ordens frekvens och utmynnade i  en 
rät ts tavningsskala för  skolornas Aa-form. På grundval  av skalan 
utarbetades fem standardprov med st igande svårighetsgrad,  vart  och e t t  
omfattande femtio ord.  Om detta  första s tandardtest  skrev Gottfr id 
Sjöholm år  1931 i  t idskrif ten "Skola och Samhälle":  

"Med rät ts tavningsskalan har  läraren fåt t  i  s in hand et t  medel  at t  
pröva sina skolbarns ståndpunkt i  rät ts tavning,  så at t  han kan se,  
om de kommit  normalt  långt ,  om de stå  ef ter  el ler  t i l l  äventyrs 
kommit  före det  stadium, varpå barn i  klassens ålder  normalt  böra 
befinna sig.  Han kan se,  om han har  bedrivi t  arbetet  t i l l räckl igt  
effekt ivt,  om han måhända har  s läppt  efter  på kraven el ler  om han 
rent  av stäl l t  för  s tora krav".109) 

Med den psykometriska forskning,  som utvecklades i  Sverige från 1920-
och 1930-talen,  blev det  således möjl igt  at t  inte bara mäta elevernas 
intel l igens och den optimala t idpunkten för  inlärning.  Den nya typ av 
standardprov,  som utprövades för  mätning av elevernas rät ts tavningsför
måga,  räkneförmåga och handsti l ,  gjorde det  också möjl igt  at t  få  et t  
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mått  på såväl  den enskilda elevens förmåga som den enskilda klassens 
s tandard.  Därmed blev det  också möjl igt  a t t  l iksom inom industr in mäta 
effekt ivi teten i  arbetet  och på saklig grund göra en bedömning av 
kvali teten i  den al lmänna folkundervisningen.  

En vikt ig förutsät tning för  mätningen av elevernas stavningsförmåga var 
den f ixerade normen.  För varje ord i  provet  fanns et t  givet  rät t  svar .  
Under 1920- och 1930-talen återkom gång efter  annan kraven på en mer 
vi t tgående förenkling av det  svenska språkets  stavning såväl  från 
r iksdagsmän som modersmålslärare och andra reformivrare.  Inom 
folkskollärarkåren bi ldades år  1932 en särskild skrif tspråkskommitté för  
en utredning av rät tskrivningsfrågan.  Som vice ordförande i  kommittén 
valdes Cari ta  Hassler-Göransson (f .  1890).  Sa mma år  genomförde hon en 
ny undersökning av folkskolelevernas stavningsfärdigheter .  

Utifrån en jämförelse mellan stavningsnivån år  1923,  1925 och år  1934 
kunde Hassler-Göransson konstatera en påtaglig förbättr ing av elevernas 
färdigheter.  Denna förbättr ing t i l lskrev hon främst  de mer effektiva 
undervisningsmetoder -  individualisering och systematisk ordträning -  som 
nu praktiserades.110) 

Att  undervisningen i nriktats  mot en mer systematisk ordträning kan också 
ses som en effekt  av hennes frekvensordlistor  och standardprov.  Til l  d essa 
frekvensordlistor  refererade Gottfr id Sjöholm i  s in handledning för  den 
första modersmålsundervisningen.  Til lsammans med Sjöholm utarbetade 
Hassler-Göransson också en rät tskrivningslära för  små- och folkskole
stadiet ,  där  l is torna av ord var  et t  central t  innehåll .111) 

Hassler-Göranssons forskning,  l iksom t idigare Lays och Haages,  kan 
såt i l lvida sägas ha bl ivi t  normativ för  den pedagogiska praktiken.  Var 
och en gav,  ut ifrån sina forskningsresultat ,  vetenskaplig legi t imitet  för  
en bästa väg el ler  metod för  inlärning.  Utifrån sina undersökningar av 
skrivfärdigheterna hos vuxna,  huvudsakligen svenska beväringar,  sökte 
även Carl  Cederblad bestämma en bästa metod för  skrivinlärning.  
Influerad av den gestaltpsykologiska forskning på läs-  och skrivområdet ,  
som bedrevs utomlands under 1930-ta let ,  betonade han särskil t  den 
visuella  varseblivningen och kunskapen om ordens betydelse .112) 

Efter  s in förnyade undersökning år  1934 kunde Hassler-Göransson visa 
en posi t iv höjning av folkskoleelevernas stavningsnivå.  Cederblad,  som 
mätte beväringarnas rät ts tavningsförmåga med Hassler-Göranssons test ,  
visade däremot på en t i l lbakagång i  s tavningsförmågan hos de värnplikt iga 
som lämnat skolan ef ter  den obligatoriska skolgången.  I  en art ikelserie  
i  Dagens Nyheter  kring årsskif tet  1931-1932 kunde al lmänheten läsa om 
Cederblads undersökningar som rörde även andra områden än stavning.  
När det  gäl lde just  denna färdighet ,  kunde man läsa föl jande ut ta landen 
av Carl  Cederblad:  



153 

"Så mycket  veta vi  redan at t  beväringarnas rät ts tavningsförmåga 
innebär et t  s teg t i l lbaka från en gång innehavd färdighet.  Steget  
t i l lbaka torde innebära jämstäl ldhet  med femte skolårets  rät ts tav
ningsförmåga.  Saken är  l ikväl  inte ännu ful l t  utredd".113) 

Utifrån samma art ikel  kan det  noteras at t  Cederblad inte funnit  någon 
motsvarande nedgång i  den mekaniska innanläsningen.  Att  beväringarna 
vidmakthåll i t  s in läsförmåga berodde,  enl igt  Cederblad,  på deras 
t idningsläsning.  Med fortsat t  övning kvarstod således färdigheten och 
kunde i  vissa fal l  även förbät tras.  

Cederblad förespråkade själv en måttful l  s tavningsreform, och hans 
undersökningsresultat  bidrog också t i l l  a t t  ge stöd å t  den t id igare nämnda 
Skrif tspråkskommitténs krav på en ny stavningsreform. Kommitténs 
slutförslag inlämnades av folkskolans lä rarorganisat ioner t i l l  Kungl.  Maj: t  
år  1943 med en hemstäl lan om at t  utredningen skulle överlämnas t i l l  
1940 års  skolutredning.  Motioner om en rät ts tavningsreform inlämnades 
även i  r iksdagen.114) Med hänvisning t i l l  reformförslaget  skrev Torsten 
Husén år  1950 i  e n forskningsrapport  med t i te ln "Rättstavningsförmågans 
psykologi":  

"Vad den sociala aspekten beträffar ,  så kan en rät ts tavningsreform 
långt  i från ensamt lösa problemet,  nämligen at t  utplåna 's trecket* 
mellan 'bi ldad'  och 'obildad' .  Då vore det  säkert  bät tre  med 
propaganda mot överskattningen av rät ts tavningsfärdigheten som 
bildningsmärke". l  15) 

Huruvida det  kom t i l l  s tånd en sådan propaganda el ler  ej  får  vi  å ter
komma t i l l  i  nästa kapitel .  När det  gäl lde rät tstavningsfärdighetens 
betydelse förordades en viss  uppmjukning redan i  skolkommissionens 
betänkande 1948,  där  det  ut talades at t  förmågan att  s tava inte borde 
"få större inflytande vid betygsättning och dylikt" .116) 

5.8.2.  Den fr ia  produktionen av text  

Redan i  förra kapit let  kunde vi  notera en ökad betoning av elevernas 
egna skrift l iga produktion av text.  Denna betoning fick s i t t  off iciel la  
genomslag i  undervisningsplanen 1919.  

Redan i  andra klass skulle  övningar i  f r i  skrivning förekomma. Och från 
tredje klass återfanns uppsatsövningar som särski l t  moment.  1 de två 
högsta klasserna (sex och sju)  t i l lkom slut l igen vissa övningar för  a t t  
uppfat ta  ski lda st i lar .  1 materialet  ingick här:  
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"vanligen lästexter ,  skrivelser  med utpräglat  konventionell  läggning 
såsom väl  avfattade brev,  kvit ton,  ful lmakter  och andra skrivelser  
t i l lhörande det  praktiska l ivet .  Även några valda st ycken ur Sveriges 
r ikes lag och Sveriges grundlagar samt e t t  par  adminis trat iva 
skrivelser  kunna lämpligen användas vid dessa övningar för  a t t  lämna 
prov pä lagst i l  och ämbetsst i l" . l  17) 

I  enl ighet  med de al lmänna undervisningsprinciperna skulle  den fr ia  
skrivningen anknyta t i l l  den omedelbara omgivningen och utgå från samtal  
kring elevernas egna iakt tagelser  och erfarenheter .  1 d e lägre klasserna 
stäl ldes den fr ia  skrivningen i  nära samband med undervisningen i  
hembygdskunskap.  I  de högsta klasserna kunde eleverna hämta ämnen 
för  s ina beskrivningar,  redogörelser  och berät te lser  från den egna 
hembygdens arbetsl iv.  

Med den ökade betoningen av den fr ia  skrivningen föl jde en l ikaså ökad 
betoning av språkbyggnadsövningar.  1 undervisningsplanen angavs sålunda:  

"Den särski lda undervisningen om språkets  byggnad måste börja r edan 
på småskolestadiet  i  samband med de första övningarna i  läsning 
och skrivning ,  vid vi lka undervisning om ljud,  l judtecken,  uppdelningen 
i  s tavelser  m. m. ofta  måste förekomma (—).  Redan t idigt  böra 
dessutom förekomma särskilda övningar,  vid vi lka barnen själva få  
efter  givna mönster  sammanstäl la  ord t i l l  satser  och i  ol ika syften 
förändra dessa,  l ikaledes ef ter  givna mönster  ändra ord från en 
böjningsform t i l l  en annan,  bi lda sammansatta  och avledda ord osv.  
Övningar av det ta  slag kunna,  där  förhållandena så medgiva,  påbörjas 
redan mot s lutet  av andra skolåret" . l  18) 

Att  den fr ia  produktionen av text  f ick en ökad betoning under början 
av 1900-talet  och s i t t  genomslag i  undervisningsplanen 1919 kan förstås 
mot bakgrund av den bildningssyn och de utbi ldningssträvanden som 
t idigare berörts .  I  den l iberala personlighetsprincipen låg en betoning 
av individens egen kreat ivi tet  och skapande förmåga,  och med den 
demokratiska principen var dessutom förenat  den enskilde medborgarens 
rä t t  at t  offentl igt  och fr i t t  ut trycka sina egna uppfat tningar och åsikter  
i  ta l  el ler  skrif t .  Som t idigare redovisats  skulle  färdigheterna at t  ta la  
och skriva t jäna som redskap el ler  ut trycksmedel  i  det  praktiska l ivet ,  
dvs i  samhället  och på arbetsplatsen.  1 dessa sammanhang gällde det  
inte bara at t  använda den rät ta  stavningsnormen utan också den korrekta 
-  offentl iga -  språknormen.  

Den ökade betoningen av språkläran kan förs tås i  det ta  sammanhang.  
När eleverna inte längre skulle  läras at t  memorerà och reproducera vad 
andra skrivi t  utan tränas at t  ut trycka sina egna tankar och åsikter  då 
måste de också t i l lägna sig reglerna för  det  offentl iga språkbruket .  
Detsamma gällde läraren,  vars  betydelse som språklig förebild därmed 
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f ick en överordnad betydelse.  I  folkundervisningskommitténs betänkande 
angående folkskoleseminarierna har  det  ut tryckts  på föl jande sät t :  

"Visserl igen å dagalägga många elever,  särskil t  kanske vid d e manliga 
seminarierna,  vid s it t  inträde i  läroanstal ten rät t  mycken otymplighet  
i  språkets  muntl iga och skrif t l iga användning och r inga förmåga a t t  
uppfat ta  skönli t terära alster .  Kommittén a nser  dock,  at t  man i  sådana 
avseenden kan icke obetydligt  öka anspråken på de inträdessökande 
och såmedelst  vinna t id för  en utvidgad modersmålskurs i  semina-
r ief . l  19).  

Citatet  kan ses som exempel på språket  som inträdesbil jet t  t i l l  en högre 
utbi ldning.  Genom at t  höja inträdeskraven kunde de sökande som inte 
uppfyllde normen stängas ute från seminarieutbi ldningen.  På samma sät t  
var ,  som vi  s et t ,  folkskoleelevernas modersmålsfärdigheter  avgörande för  
at t  komma in i  läroverket .  Färdigheten at t  skriva blev därmed inte bara 
et t  ut trycksmedel  utan kanske än mer,  just  en nyckel  t i l l  högre utbi ldning.  

Som vi  t idigare set t  fanns en ut talad målsät tning at t  rät ta  barnens 
individuella  talspråk mot det  offentl iga språket  -  r iksspråket .  På samma 
sät t  gäl lde det  at t  lära dem at t  i  skr if t  föl ja  denna språknorm. 1 rapporten 
från 1944-1945 har inspektören framhåll i t  de stora ojämnheter  i  
resultaten som förelåg mellan paral lel la  klassavdelningar och l ikartade 
skolformer.  Dessutom kunde han konstatera at t  både de f lesta och de 
bästa skrivningarna vanligen återfanns i  samma klassavdelning.  För at t  
komma t i l l rät ta  med bristerna efterlyste han normerande bestämmelser  
om antalet  uppsatser  under läsåret  och en mer elevaktiverande 
rät tningsmetod.  120) Enligt  1946 års  skolkommission skulle  en nioårig 
medborgarskola göra det  möjl igt  a t t  förbättra  skrivningsresultaten.  

5.8.3.  Välskrivning -  från konstfärdighet  t i l l  praktisk färdighet  

1 s in handledning för  den första modersmålsundervisningen har  Gottfr id 
Sjöholm tagit  med föl jande exempel hämtat  från sin egen erfarenhet:  

"Jag hade förmånen (el ler  olyckan) a t t  lära skrivkonsten av en lärare ,  
som skrev en utomordentl igt  vacker skolst i l .  Hans bokstäver i  våra 
skrivböcker voro fo rmfulländade,  t ryckningarna eleganta.  Grunden för  
min skrivfärdighet  kom at t  vi la  på dessa tryckningar.  Men! 
Tryckningar äro oförenliga med en f lytande handsti l .  De locka t i l l  
en ojämnhet  i  f ingrarnas rörelse,  som icke al ls  s tår  bra samman med 
en löpande skrif t" .  121) 

Citatet  i l lus trerar  den förändring av välskrivningsundervisningen som 
följde med det  moderna industr iel la  och rat ionell t  effektiva samhället .  
Medan välskrivningsundervisningen i  den t idiga folkskolan betonade den 
konstfärdiga utformningen enligt  et t  givet  mönster ,  blev snabbhet ,  
effektivitet  och användbarhet  det  centrala för  handskrivningen i  den 
al lmänna medborgarskolan.  
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Liksom för  a l l  undervisning gä l lde principen om den praktiska in riktningen 
även för  välskrivningsundervisningen.  Gottfr id Sjöholm uttryckte det  på 
föl jande sät t :  

"Barnen böra skriva tämligen raskt .  St i len skall  löpa undan.  Annars 
är  det  inte mycket  bevänt  med den.  Annars t jänar den icke et t  
t idsenligt  arbetssät t  i  folkskolan,  enligt  vi lket  använd skrivning 
förekommer i  s törre utsträckning än förr ,  och ännu mindre t jänar 
den det  prakt iska l ivets  krav".122) 

Som vi  t idigare berört  innebar arbetsskolepedagogiken at t  eleverna,  
individuell t  e l ler  i  grupp,  akt ivt  skulle  söka sig fram t i l l  de nytt iga 
kunskaperna,  anteckna det  väsentl iga och presentera resultate t  av s i t t  
arbete inför  den övriga klassen.  1 det  praktiska l ivet  och som vuxna s kulle  
de på samma sät t  bruka sin handsti l  för  minnesanteckningar,  meddelan
den,  brev av ol ika slag,  korta redogörelser ,  protokoll  e tc .  I alla  dessa 
sammanhang förutsat tes  handskrif ten vara ful l t  automatisk och framför 
al l t  läsbar.  

Med d en ökade betoningen på en snabb och löpande skrif t  s täl ldes också 
ändrande krav på den skrivst i l  e l ler  skrivkurs som skulle läras in.  I de n 
t idiga folkskolan brukades,  som framgått ,  skrivkurser  av Meijerberg och 
Mentzer .  Båda dessa skrivkurser  karakteriserades just  av de sköntryck
ningar som Sjöholm fra mhåll i t  som olyckliga i  c i tatet  ovan.  Senare föl jde 
Påhlmans respektive Holmqvists  skrivmetoder,  vi lka båda gjorde bruk av 
kommando- el ler  taktskrivning.  

Efter  sekelskif tet  utkom en hel  rad ol ika skrivkurser  och förtryckta 
skrivböcker.  Karakteris t iskt  för  de nya skrivkurserna var  at t  de al l tmer 
uteslöt  de kal l igrafiska utsmyckningarna och övergick t i l l  förenklade 
bokstavsformer och en mer funktionell  skrivst i l .  Som et t  exempel kan 
nämnas den av disponenten Bror Zackrisson m fl  utarbetade skrivkursen 
med benämning "Normalskrif t"  som utkom år  1942.  Om denna skrivkurs 
s tår  föl jande at t  läsa i  e n art ikel  av Knut Feldt  i  en utgåva om Sveriges 
småskollärarinnor utgiven år  1945:  

"Normalskrif ten,  so m är  motståndare t i l l  a l l  förkonstlad utsmyckning,  
har  et t  drag av knapphet  och stelhet  över s ig,  beroende särskil t  på 
de tvära svängarna,  de raka staplarna och bindningsstrecken,  vi lka 
senare f ö  ibland hel t  saknas".123) 

Den ovan nämnda skrivkursen mötte kri t ik och kom senare också at t  få  
en något  annorlunda utförande både vad gäl lde bokstavsformerna och 
bindningen.  Någon normalskrif t  i  betydelsen en för  hela r iket  enhetl ig 
skrivkurs va r  de n dock inte,  och någon sådan fanns inte hel ler  föreskriven.  
En så dan standardskrif t  el ler  metodmonopolisering var ,  enl igt  Feldt ,  inte 
hel ler  önskvärd.  Tvärtom förutsat te  han en fortsat t  utveckling av nya 
skrivtyper och metoder.  I  s in ar t ikel  ut t ryckte han det  sålunda:  
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"I  vår  rat ionella  t id kommer säkerl igen också skrivtyperna at t  få  
anpassa sig ef ter  t idens kynne och så småningom antaga en mera 
funktionalis t isk prägel  än hi t t i l lsdags.  Ideal isk bl ir  därvid den 
skrivtyp,  som i  s ig förenar både snabbhet  och et t  ögat  t i l l talande 
l injespel" .124) 

Förutom at t  skrivtyperna förändrades,  förändrades även skrivmaterielen.  
Som framgått  i  föregående kapitel  ersat tes  skiffertavlan med papper och 
griffeln med bläck och penna med st i f t .  Enligt  Sjöholm kunde de första 
skrivövningarna lämpligen göras med blyerts  och skrivning med bläck 
vänta någon termin t i l ls  barnen bät tre  behärskade skrivrörelserna.125) 

Med bläckskrivningen blev frågan om pennst if tets  beskaffenhet  en 
metodisk fråga.  Vilket  s t if t  som rekommenderades kunde,  som i Sjöholms 
fal l ,  kanske vara grundat  på högst  personliga erfarenheter .  Om sina 
erfarenheter  och ef ter  at t  ha prövat  "Watermans reservoarpenna" skrev 
han i  t idskrif ten Skola och Samhälle:  

"Denna brednosiga,  mjuka penna blev något  av en upplevelse > mit t  
välskrivningsmysterium. Den hade en älskvärd förmåga at t  dölja  
skröpligheterna i  bokstävernas form. Den tvingade fram större 
bokstavstyper,  gjorde st i len läsl igare och gav den en anstrykning av 
karlaktighet ,  som fyllde mig med st i l la  förundran.  Har man set t  på 
maken! Sit ter  kanske st i len i  pennen i s t .  f .  handen0",126) 

Utifrån sin egen erfarenhet  rekommenderade Sjöholm även för  skolbruk 
en brednosig och mjuk penna som omöjl iggjorde tryckning och lämnade 
en jämntjock och inte al l t för  tunn l inje.  Med dessa mjuka pennstif t  var  
det  både möjl igt  a t t  förbättra  handst i len och at t  undan för  undan öka 
skrivhast igheten,  menade Sjöholm. Sådana s t i f t  f anns redan på marknaden,  
och nya penntyper var  också påväg at t  experimenteras fram vid d e stora 
pennfabrikerna,  enligt  vad Sjöholm hade erfari t .  

Vi har  t idigare berört  handskrivningens förändring från konstfärdighet  
t i l l  praktisk färdighet .  Exemplet  ovan i l lustrerar  också den tekniska 
utvecklingens betydelse !  s ammanhanget .  Bläckpennan kom s å småningom 
at t  ersät tas  av reservoarpennan och senare av kuispetspennan.  Den 
t idigare s tr ikta och stela skrivstäl lning,  som vi  såg exempel på > O E L 
Dahms handledning,  kom också a t t  mjukas upp (not  3:97).  Så framhöll  
exempelvis  Sjöholm i s in handledning från år  1933:  
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"Stundom ha skrivkurser  på omslaget  e t t  par  bi lder ,  som skola visa 
r ikt ig och orikt ig skrivstäl lning.  Därom skrev en f inlandssvensk 
förfat tare,  at t  han vi l le  hels t  omkasta underskrif ten t i l l  bi lderna:  
den onaturl igt  s tela hål lningen,  som skulle vara mönstergi l l ,  vi l le  
han ha betecknad s om orikt ig,  och den något  böjda stäl lningen ansåg 
han vara den rät ta .  Ja det  l igger något  i  det .  Att  begära at t  barnen 
skola s i t ta ,  som om de hade en eldgaffel  i  ryggraden,  är  säkerl igen 
felaktigt" .127) 

Enligt  Sjöholm var det  angeläget  at t  angripa den tradit ionella  välskriv
ningen ut ifrån hel t  nya aspekter  än t idigare då bokstävernas utseende 
s tått  i  fokus och get t  upphov t i l l  åtski l l iga motsät tningar .  För Sjöholm 
framstod därvid de fysiologiska aspekterna som särskil t  angelägna at t  
uppmärksamma. 

Vad so m i  första hand kom at t  uppmärksammas vid s lutet  av 1920-talet  
var  dock elevernas bristande förmåga a t t  skriva en läsbar handst i l .  
Problemet aktualiserades i  en särskild motion i  F örsta Kammaren år  1928.  
Vid utskottsbehandlingen angavs föl jande:  

"Det  torde icke kunna bestr idas,  at t  den nuvarande undervisningen 
i  välskrivning i  ol ika slag av läroanstal ter  icke är  t i l l fredsstäl lande.  
Att  detta  under skolt iden i  s in tur  måste ofördelaktigt  återverka 
på lär jungarnas förmåga i  andra ämnen,  särskil t  i  modersmålet ,  
ut ländska språk och matematik,  har  of ta  framhålli ts  av skolans 
målsmän för  dessa ämnen.  I  det  praktiska l ivet  inom -  affärsl ivet ,  
i  ämb etsverken osv -  där kravet  på och behovet  av en god och lät t läst  
handst i l  i  än högre grad gör s ig gäl lande,  har  den nuvarande 
undervisningen i  välskrivning tyvärr  inte lämnat  t i l l fredsstäl lande 
resultat" .128) 

Som framgår av cita tet  drabbade kri t iken i  det ta  fal l  inte enbart  
folkskolan.  Liksom när det  gäl lde rät tstavningen avslöjade den enskilda 
sin förmåga i  s ina skrivalster .  I  dessa als ter  blev brister  påtagliga och 
iögonfal lande även om det  för  en bedömning av handsti len saknades en 
enhetl ig norm. De påtalade bristerna i  handskrivningsförmågan torde 
såt i l lvida icke obetydligt  påverkats  av kri t ikernas högst  personliga 
uppfat tning om hur en godtagbar handst i l  borde se ut .  

Liksom för  rät tstavning och räkning utarbetades,  ef ter  amerikanskt  
mönster ,  särskilda standardprov för  bedömning av kvali teten i  elevernas 
handsti l .  I  början av 1930-talet  presenterade folkskoleinspektören och 
docenten Elof Gertz en handsti lsskala byggd på et t  s tort  antal  s t i lprov 
från elever i  folkskolans t redje t i l l  och med sjunde klass.  Denna skala,  
l iksom Cari ta  Hassler-Göranssons rät tskrivningsprov,  presenterades av 
Gottfr id Sjöholm i  t idskrif ten "Skola och Samhälle" år  1935.  1 s in 
representat ion beklagade Sjöholm at t  handst i lsskalan inte beaktade 
skrivhast igheten men framhöll  samtidigt :  
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"Det är  ingen r inga t ing a t t  kunna jämföra st i lkvali teten i  eg en klass 
och i  andras,  e j  hel ler  är  det  betydelselöst  at t  för  et t  barn kunna 
påvisa dess framsteg,  e j  ef ter  'vad jag t ycker '  utan efter  en objektiv 
skala".129) 

Med de standardiserade skalorna för  bedömning av elevernas handsti l  
f ick lärarna på samma sät t  som i  rät ts tavning et t  instrument med vars 
hjälp de kunde mäta och bedöma elevernas färdigheter .  Dessa prov 
t i l lhandahöll  samtidigt  en norm för  en mer enhetl ig betygsättning l iksom 
et t  mått  på kval i teten i  skolans undervisning.  

5.9 Sammanfattande reflexion 

Det  kan hävdas a t t  1919 års  undervisningsplan gav ut tryck för  de klass-
och gruppintressen som vuxit  s ig s tarka med industr ial ismens- och den 
poli t iska demokratins ful la  genombrott .  

Innehålls l igt  innebar den nya undervisningsplanen e t t  defini t ivt  brot t  med 
den gamla kyrkliga undervisningstradi t ionen med dess katekesläsning.  
Kristendomsämnet förlorade sin ledande posi t ion i  ämneshierarkin,  och 
i  dess s täl le  t rädde modersmålet  och räkning.  

Den medborgarbildning,  som redan i  början av 1800-talet  framfördes av 
l iberala reformivrare som både en poli t isk nödvändighet  och en humanitär  
angelägenhet,  kan därmed sägas ha fåt t  s i t t  ful la  genombrott .  Nu 
framfördes det  av både l iberaler  och socialdemokrater  som angeläget  
a t t  bibringa al la  bl ivande samhällsmedborgare det  s törre mått  av 
kunskaper och den insikt  om gemensamma mål som den poli t iska 
demokratin krävde.  

Den nya undervisningsplanen gav också stöd för  e t t  kvali tat ivt  nyt t  sä t t  
a t t  bedriva undervisning,  en pedagogik som hämtat  impulser  från 
amerikansk progressivism och tysk arbetsskolepedagogik.  Den lärarledda 
klassundervisning,  som kri t iserats  för  s in formalism, skulle  nu utformas 
i  praktisk r iktning och eleverna "lära genom at t  göra".  Liksom 
verksamheten i  d et  yt tre  samhället  skulle  verksamheten i  skola n vägledas 
av nyttan,  präglas av aktivi tet ,  syfta  t i l l  utveckling av de individuella  
anlagen och därmed också leda t i l l  samhällets  utveckling.  

De årt ionden,  som följde ef ter  första världskriget ,  erbjöd dock inte en 
direkt  fortsät tning på den expansion och utvecklingsoptimism som 
kännetecknat  år t iondena närmast  före krigsutbrottet  1914.  Tvärtom följde 
en t id av ekonomisk stagnat ion,  växande arbets löshet ,  poli t isk oro,  skärpta 
sociala motsät tningar och slut l igen et t  nytt  krigshot .  

Vid början av 1930-talet  gick krisen,  som i  f örsta hand drabbade a rbetare 
och bönder,  mot sin kulmen för  at t  därefter  föras t i l l  en lösning genom 
uppgörelsen mellan socialdemokrater  och bondeförbundare och med den 
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ekonomiska återhämtning som inleddes under senare delen av decenniet .  
Därmed inleddes den samförstånds-  och reformpoli t ik som blev känne
tecknande för  Sverige och som fåt t  benämningen "den svenska model len".  

Efter  andra världskriget ,  när  svenska varor mötte stor  ef terfrågan och 
den svenska ekonomin pä nytt  blev expansiv,  blev det  möjl igt  a t t  under 
socialdemokratisk ledning driva en fortsat t  reformpoli t ik.  Här gäl lde det  
inte minst  at t  föra vidare det  etappmâl,  som nåddes med 1927 års  
skolreform, när  endast  fyra av de sex folkskoleåren blev en för  al la  med
borgare gemensam utbildningskärna.  I  denna uppgift  låg också at t  
revidera den läroplan som fast lagts  år  1919,  en uppgift  som inte var  
s lutförd förrän år  1955 då en ny undervisningsplan för  r ikets  folkskolor 
förelåg.  De utsagor om undervisningens innehåll  och form, som 
formulerades i  1919 års  plan,  kom således off iciel l t  a t t  gäl la  för  hela 
t idsavsnit tet  1919-1954.  

1919 års  undervisningsplan gav,  som t idigare påpekats ,  ut tryck för  en 
kvali tat ivt  ny folkundervisning även om inslag av det  gamla också fanns 
kvar.  Av al la  de nytt igheter ,  som folkskolan skulle  bjuda,  t i l lskrevs 
modersmålet  och räkning en dominerande posi t ion.  Dessa båda ämnen 
utgjorde själva grunden i  den medborgerl iga bi ldningen.  

Det  kan hävdas a t t  1919 års  undervisningsplan i  första hand t i l ldelade 
såväl  talövningarna som läs-  och skrivundervisningen uppgiften a t t  
kvalif icera de bl ivande medborgarna för  det  moderna demokratiska 
samhället .  

1 e t t  samhälle,  där  al la  formell t  ägde rätten at t  del ta  i  det  poli t iska 
l ivet ,  f ramstäl ldes läsning närmast  som et t  medel  med vars hjälp det  
var  möjl igt  a t t  på egen hand nå al l  annan nytt ig kunskap nu och i  
f ramtiden.  Genom läsning skulle  den enskilde medborgaren på egen hand 
också kunna hålla  s ig informerad om de poli t iska frågorna som de bjöds 
via massmedia.  1 d et ta  sammanhang gällde det  inte bara a t t  läsa utan 
än mer at t  läsa kri t iskt .  

Att  ta la  och skriva framstäl ldes också som medel  med vars hjälp den 
enski lde medborgaren offentl igt  skulle  kunna ut trycka sina åsikter  och 
formulera sina krav.  En s ådan offentl ighet  hörde demokratin t i l l  och hade 
också praktiserats  av den framväxande borgerl igheten i  deras kamp för  
at t  nå samhällsinflytande.  

Den offentl ighet ,  som nu tänktes gäl la  för  al la ,  kan samtidigt  sägas ha 
bl ivi t  en rät tning ef ter  den offentl iga språknormen -  riksspråksnormen.  
Denna norm fick sin spridning genom radion som fick en al l t  s törre 
utbredning under den aktuel la  perioden.  
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Att  lära den bl ivande samhällsmedborgaren et t  korrekt  språkbruk var dock 
i  första hand en uppgift  för  skolan och inte minst  för  modersmålsämnets 
tal-  och skrivundervisning,  vi lken kan sägas h a t i l ldelats  även en outtalad 
ideologisk funktion.  Med vetenskapliga argument hävdades också et t  
korrekt  ta l  och r ikt igt  ut talade språkljud vara en förutsät tning för  goda 
resultat  i  läsning.  Undervisningen i  språklära f ick också större utrymme. 

Men den gemensamma medborgarundervisningen skulle  också kvalif icera 
för  en fortsat t  högre utbi ldning i  realskolan.  Läs-  och skrivu ndervisningen 
hade i  det ta  avseende en avgörande betydelse då den inte bara skulle  
lägga en grund för  utan även kvalif icera för  inträde t i l l  fortsat ta  högre 
studier .  Den enskilde elevens förmåga at t  läsa och förstå,  s tava rä t t  och 
producera en skrif t l ig text  blev därvid något  av en inträdesbil jet t  t i l l  
den högre utbi ldningen.  Läs-  och skrivförmågan prövades vid särskilda 
inträdesprov,  där  inte minst  rät ts tavningsnormen och skrif tspråksnormen 
spelade en avgörande rol l .  

1 enl ig het  med senare forskning,  som visat  på samband mellan språkbruk 
och socialklass,  kan det  antas a t t  den gäl lande språknormen i hög grad 
kom at t  upprät thål la  medelklassens utbi ldningsprivi legier .  Kravet  på en 
förs tärkning av undervisningen i  modersmålet ,  som kom t i l l  ut tryck • 
r iksdagen vid s lutet  av 1920-ta let ,  kan ses som et t  ut tryck för  at t  nya 
grupper inom mellanskikten sökte erövra dess privi legier .  

Avvikelser  från den rät ta  normen uppmärksammades,  som vi  set t ,  även 
ute i  det  praktiska l ivet  och föranledde en stark kri t ik mot skolans 
undervisning i  en period som kännetecknades av ekonomisk kris  och sociai  
oro.  Direkt  iögonfal lande blev därvid de brister  som uppvisades 
rät tstavning och handskrivning.  Men bristerna kunde också vetenskapligt  
mätas med hjälp av de standardtest  som började utarbetas under 
1920-talet .  Med dessa test  f ick läraren et t  underlag för  betygsättning 
men också e t t  underlag för  bedömning av undervisningens kvali tet .  De 
påtalade och uppvisade bristerna anfördes därvid som argument för  såväl  
en förnyad rät ts tavningsreform som en förlängning av den obligatoriska 
skolgången.  En förlängning med et t  sjunde år  hade redan påbörjats  och 
blev år  1936 et t  obligatorium. 

Under 1930-talet  påtalades inte bara den uppväxande generat ionens 
brister  i  rät ts tavning och handskrivning.  Nu stod även deras moraliska 
brister  i  fö rgrunden.  Inte bara den s  k "sk äpli t teraturen" utan även f i lmen,  
schlagermusiken och dansbanorna framstäl ldes som d e verkliga hoten.  Vid 
s lutet  av decenniet  uppkom även e t t  yt tre  hot  -  et t  nytt  världskrig.  

I  denna t id aktual iserades folkundervisningen karaktärsfostrande uppgift  
och t i l ldelades läsundervisningen en ut talad ideologisk funktion.  De 
texter,  som introducerades redan i  början av seklet  och som gav ut tryck 
för  såväl  hembygdskänsla och fosterlandskärlek,  var  al l t jämt aktuella .  
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För de yngre barnen gäl lde inte minst  saga och fantasi  förmedlade av 
en av Sveriges mest  kända sagoberät tare,  Elsa Beskow. 

Dessa och andra utvalda l i t terära texter  var  den kulturskatt  som skul le 
delges al la  bl ivande medborgare.  Denna gemensamma kulturskatt  skulle  
också fostra deras smak för  l i t teratur  och öppna vägen t i l l  den goda 
nöjesläsningen,  en läsning som hade sina röt ter  i  den borgerl iga 
läskulturen.  I  en t id av förvil le lse och oro tycks det ta  ha vari t  än mer 
angeläget .  
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Kapitel  6 

EN GEMENSAM OCH GRUNDLÄGGANDE NIOÅRIG SKOLUNDERVISNING 
FÖR ALLA 1955-1982 

Det  principbeslut  om en nioårig enhetsskola,  som fat tades år  1950,  
innebar en kompromiss mellan ol ika intressen.  Enligt  beslutet  skulle  den 
t id igare folkskolan avvecklas och ersät tas  av en nioårig grundskola.  
Huruvida d enna skola skulle  ersät ta  realskolan var  något  som förs t  skulle  
prövas i  en försöksverksamhet.  Denna verksamhet,  som pågick under åren 
1950-1962,  utmynnade i  1962 års  r iksdagsbeslut  om en nioårig grundskola 
och en sammanhållen undervisning förs t  i  årskurs sju och åt ta  (1962) och 
senare även i  årskurs nio (1971).  

Fem år  efter  principbeslutet  1950 utfärdades en ny undervisningsplan 
för  r ikets  folkskolor.  Undervisningsplanen 1955,  som ersat te  den från år  
1919,  blev den sis ta  för  r ikets  folkskolor.  

Efter  den första läroplanen för  grundskolan -  Lgr -62 -  har de off iciel la  
direktiven för  grundskolans verksamhet kont inuerl igt  reviderats  med cirka 
t io års  intervall .  Det  t idsavsnit t  1955-1982,  som behandlas i  d etta  kapitel ,  
inleds med undervisningsplanen 1955 och avslutas med den senaste och 
nu gäl lande läroplanen -  Lgr -80.  Däremellan återf inns yt ter l igare två 
läroplanstexter .  Hela fyra sådana texter  kommer således at t  vara 
centrala ,  när  vi  går  at t  närmare belysa innehållet  i  och formen för  
undervisningen i  modersmålet /svenska under perioden 1955-1982.  

6.1 Sverige efter  andra världskriget  -  några förändringstendenser 

6.1.1 Fortsat t  s trukturomvandling och långtgående rat ionaliseringar 

Som t idigare framgått  var  Sverige från 1940-talet  omvandlat  från 
jordbruksland t i l l  industr inat ion.  Under de föl jande årt iondena gick 
förändringen av den svenska näringsstrukturen i  samma riktning.  Andelen 
sysselsat ta  inom jordbruket  fortsatte  at t  sjunka,  medan andelen 
sysselsat ta  inom industr i  och hantverk fortsat te  at t  öka fram t i l l  1970 
då även denna sektor  visade en viss  t i l lbakagång.  

En expansi on har  däremot kännetecknat  den offentl iga verksamheten el ler  
t jänstesektorn,  där  andelen sysselsat ta  kraft igt  ökat  efter  andra 
världskriget ,  en ökning som t i l l  en del  förklaras av grundskolans 
utbyggnad och det  ökade behovet  av skolpersonal .  Men även den 
offent l iga sektorn har  under de senaste åren visat  en tendens at t  
s tagnera .  Andelen sysselsat ta  inom sektorn kan i  en framtid komma at t  
minska l iksom t idigare andelen sysselsat ta  inom jordbruk,  industr i  och 
hantverk.  1)  
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En annan tendens har  vari t  de fortsat ta  strävandena t i l l  långtgående 
rat ionaliseringar.  Inte minst  har  den under 1960-talet  introducerade 
elektroniken och datatekniken spelat  en stor  rol l  i  det ta  sammanhang.  
Med en al l t  mer avancerad teknik har  al l t  f ler  led i  arbetsprocessen 
och al l t  mer komplicerade arbetsmoment övertagits  av datorer  och 
industr irobotar .  

Med den nya teknologin har  det  inte bara bl ivi t  möjl igt  a t t  ersät ta  mänga 
av "handens arbetare" utan i  ökad utsträckning även "tankens arbetare" 
dä datorer  al l t  mer kommit  at t  överta rader av arbetsmoment även inom 
planering och administrat ion.2)  

Samtidigt  som datatekniken i  vissa fal l  gjort  det  mänskliga arbetet  
lä t tare,  har  den for tgående rat ionaliseringen t i l lsammans med en 
internationell t  utvidgad arbetsdelning inneburi t  a t t  vissa branscher och 
arbetsuppgifter  hel t  försvunnit .  Och med denna utveckling har  föl j t  en 
tendens t i l l  växande arbetslöshet ,  en tendens som inte minst  drabbat  
ungdomar i  a l l t  högre åldersgrupper.  Den förlängning av skolplikten som 
följde med den nioåriga grundskolan,  l iksom den fortsat ta  utbyggnaden 
av den högre u tbi ldningen,  kan samtidigt  sägas h a bidragit  t i l l  a t t  dämpa 
den öppna arbetslösheten i  Sverige.3)  

Förhållandena på arbetsmarknaden har  i  det ta  avseende starkt  varierat  
under den aktuella  perioden.  Medan mellankrigst iden genomgående 
kännetecknades av hög arbetslöshet ,  blev tendensen den motsat ta  ef ter  
andra världskriget.  Den svenska industr in blev nu åter  expansiv,  och 
arbetsmarknaden kännetecknades i  s tort  set t  av ful l  sysselsät tning.^)  I  
vissa fal l  rådde tom brist  på arbetskraft ,  vi lket  gav upphov både t i l l  
en ökad efterfrågan på kvinnlig arbetskraft  och en omfattande invandring,  
främst  från Finland.  Huvuddelen av den invandrade arbetskraften 
återfanns inom industr in och byggnadsbranschen men också inom service
sektorn.5)  

Under 1960-talet  föl jde,  som t idigre påpekats ,  en t i l lbakagång inom 
produktionssektorn.  Den tradit ionella  export industr in drabbades av ökad 
konkurrens,  och dess varor f ick minskad efterfrågan.  Under s lutet  av 
1960-talet  ökade också motsät tningarna på arbetsmarknaden samtidigt  
som opinionen radikaliserades.6)  

6.1.2 En utvidgad arbetsdelning och en t i l l tagande internationalisering 

En ökad internat ionalisering av den svenska ekonomin har inneburi t  a t t  
en al l t  s törre andel  av den svenska industr in kommit  at t  kontrol leras 
av ut ländska företag,  samtidigt  som en al l t  s törre del  av den svenskägda 
industr iproduktionen förlagts  t i l l  andra länder.  
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Den produktion,  som förlagts  utomlands,  har  vanligen vari t  monterings
arbeten,  där  halvfabrikat  importerade från Sverige har  utnytt jats .  En mer 
internationell  arbetsdelning inom koncernens ram har bl ivi t  a l l t  mer 
vanlig,  vi lket  innebär at t  dotterföretag svarar  för  ol ika typer av 
produktion.  För at t  minska lönekostnaderna har  därvid vissa branscher,  
däribland text i l industr in,  i  ökad utsträckning förlagt  vissa arb etsintensiva 
delar  av produktionsprocessen t i l l  låglöneländer.7)  

Denna internationaliseringsprocess har  inneburi t  et t  ökat  beroende av 
omvärlden,  samtidigt  som den let t  t i l l  en ökad kontakt  med människor 
i  andra länder och kulturkretsar .  Den fortsat ta  utvecklingen av e lektronik 
och avancerade kommunikationssystem har underlät ta t  en sådan 
utveckling men samtidigt  medfört  en ökad påverkan från omvärlden.  Härav 
har  föl j t  en tendens t i l l  s törre l ikheter  i  l ivsst i l ,  f rämst  inom västvärlden.  

En påverkan ut ifrån på den svenska kulturen är  ingalunda något  nytt .  
Vi har  t idigare pekat  på protestantismen som förde in den svenska 
befolkningen i  et t  värdesystem som delades av befolkningen i  andra 
europeiska länder.  Vi h ar  också set t  exempel på influenser  från poli t iska 
idéströmningar.  

Under början av 1800-talet  spelade den nordiska gemenskapen och 
skandinavismen en stor  rol l  för  t idens tankevärld,  samtidigt  som Sverige 
orienterade sig mot Tyskland.  Det  tyska inflytandet  berörde inte minst  
utformningen av undervisningen i  svenska skolor .  1 re alskolan intog det  
tyska språket  s täl lningen som första främmande språk fram t i l l  andra 
världskriget .  Efter  krigets  s lut  kom det  engelska språket  at t  inta denna 
stäl lning.  

Det  faktum at t  al l t f ler  svenska ungdomar lärt  s ig främmande språk har  
öppnat  möjl igheter  t i l l  ökade internationella  kontakter .  En förbät trad 
ekonomi och utvecklad kommunikation har  samtidigt  gjort  det  möjl igt  
för  al l t  f ler  a t t  besöka andra länder och kulturer.  Den t idigare berörda 
invandringen t i l l  Sverige är  yt ter l igare en företeelse som let t  t i l l  
mångkulturel la  kontakter.  Ur etnisk synpunkt har  det  svenska samhället  
såt i l lvida bl ivi t  a l l t  mer heterogent .  

Den t id igare berörda utvecklingen av elektronik och avancerade 
kommunikationssystem har också i  hög grad bidragit  t i l l  a t t  intensif iera 
och utvidga de internationella  kontakterna.  Världen kan sägas ha krympt.  
Med den na utveckling har  samtidigt  föl j t  en tendens t i l l  en ökad kulturel l  
integrering och en l ikriktning mot det  dominerande amerikanska 
kul  tur  mönstret .8)  

Redan den t idigare nämnda emigrationen medförde många personliga 
kontakter  med USA och förmedlade i  de f lesta fal l  en bild av USA som 
möjl igheternas land,  e t t  land för  individuell  lycka och framgång.  Under 
ef terkrigst iden har impulserna från USA ingalunda avtagit .  Genom det  
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ökade utbudet  av USA-producerade f i lmer och TV-program har den 
amerikanska l ivsst i len s narare fåt t  en betydligt  vidare s pridning.  När det  
gäl ler  denna tendens t i l l  amerikanisering av den europeiska kulturen,  
är  det  dock svårt  at t  avgöra vad som är  en effekt  av en direkt  påverkan 
och vad som är  en föl jd av en strukturutveckling som vari t  kännetecknande 
för  såväl  Amerika som Europa.9)  

6.1.3 Med vetenskaplig ledning mot en rat ionell  och harmonisk samhälls
utveckling 

Vad som däremot kan fastslås är  at t  det  amerikanska inflytandet  på den 
vetenskapliga teori-  och metodutvecklingen har  vari t  betydande under 
det  senaste seklet .  Vi har  t idigare nämnt F W Taylors teorier  om 
vetenskaplig arbetsledning och J  M Keynes betydelse för  den svenska 
ekonomiska poli t iken.  Inflytandet  har  också gäll t  samhälls-  och 
beteendevetenskaperna som starkt  påverkats  av såväl  Talcott  Parsons 
funktionalis t iska samhällsteorier  som B F Skinners behaviorism. 

Den s enare har  med sin utbi ldningsteknologi  haft  en avgörande betydelse 
för  den pedagogiska vetenskapsutvecklingen i  Sverige under 1960-talet .  
I  det ta  sammanhang kan vi  också nämna John Dewey,  vars  pedagogik 
f ick nedslag redan i  1919 års  undervisningsplan.  Hans arbeten om 
uppfostran och undervisning gav även stöd å t  förslag som f ramfördes inom 
19^6 års  skolkommission.  Deweys idéer  om en demokratisk fostran föl l  
här  väl  samman med efterkrigst idens antiauktori tära syn på barnuppfost
ran.  

Såväl  den t idigare nämnde 3 M Keynes som Talcott  Parsons (f  1902) 
och B F Skinner (f  190^) har  utvecklat  teorier  som är  förenliga med 
den utvecklingsoptimism som föddes med den industr iel la  expansionen 
och al l tsedan dess vari t  en vikt ig beståndsdel  i  den väster ländska kulturen.  
Med denna optimism var förenat  en övertygelse om at t  uppsat ta  mål 
kunde förverkligas genom förnuft iga åtgärder.  Genom fortgående reformer 
kunde samhället  bl i  a l l t  bät tre .  De rät ta  åtgärderna förutsat tes  vi la  på 
vetenskapl ig grund,  och vetenskapernas uppgift  blev därför  at t  t i l lhanda
hålla  objektiv kunskap i  enl ighet  med et t  posi t ivist iskt  vetenskapsideal .  
Enligt  Keynes,  Parsons och Skinner var  en sådan sann och opart isk 
kunskap möjl ig at t  vinna,  en kunskap som kunde t jäna al la .10) 

Med et t  sådant  synsät t  blev samhällsvetenskaperna något  av en 
ingenjörskonst  med vars hjälp samhällsutvecklingen rat ionell t  kunde 
planeras och styras mot enhetl ighet  och harmoni.  Och i  enl ighet  med 
e t t  sådant  synsät t  föl jde också behovet  av en effektivare förval tning och 
e t t  ökande antal  professioner inom den offentl iga sektorn.  

Denna förestäl lning om framtiden som en kontinuerl ig välfärdsutveckling 
kom under 1970-ta let  på s kam. Sv erige,  l iksom många andra högt  utveck
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lade kapital is t iska länder,  drabbades av både inflat ion och hög 
arbetslöshet .  Keynes teorier  har  därvid kommit  at t  i frågasät tas  och nya 
el ler  snarare nygamla teorier  har  framförts .  

Enligt  dessa teorier ,  som ut talats  av bl  a  Milton Friedman,  orsakas den 
ekonomiska krisen i  dagens industr isamhällen av den keynesianska 
poli t iken och dess expanderande statsapparat .  För at t  komma t i l l  rä t ta  
med problemen måste de stat l iga och kommunala utgif terna drast iskt  
skäras ned och marknadskrafterna fr i t t  få  verka utan inblandning av 
staten.  Detta har  Friedman förutsat t  gäl la  även för  de n offentl iga sektorn 
och således även för  skolväsendet .11 )  

Som inledningsvis  be rördes har  vi  i  Sverige,  l iksom i US A. kunna t  bevit tna 
en växande kri t ik av skolan under 1970-talet .  

Kri t iken har  i  Sverige indirekt  kommit  at t  gäl la  den socialdemokratiska 
skolpoli t iken.  Vid valet  år  1976 förlorade socialdemokraterna sin 
mångåriga regeringsstäl lning.  1 deras stäl le  inträdde en borgerl ig 
t repart iregering med moderaterna,  folkpart iet  och centern.  Under den 
borgerl iga regeringst iden,  som sträckte sig över två valperioder,  ändrades 
sammansättningen vid t re  t i l l fäl len.  Med valutgången hösten 1982 intog 
socialdemokraterna åter  regeringsmakten.  

Den t id av omprövning,  som karakteriserat  1970-talet ,  har  inte s tannat  
vid ekono mi och poli t ik.  I  spåren av de al l ra  senaste årens påtalade kriser  
och upplevda vi lsenhet  i  e t t  tekniskt  avancerat ,  s torskaligt  och 
mångkulturell t  samhälle kan också vissa tend enser t i l l  såväl  protektionism 
som et t  sökande efter  identi tet  komma at t  bl i  ut talade.  Förvisso ä r  det  
möjl igt  a t t  f inna vissa ut try ck för  en ökad betoning av na t ionell  identi tet ,  
kulturarv och hembygdskänsla.  En fortsat t  inriktning på internationell  
samhörighet  och sol idari tet ,  som föreskrivi ts  i de senaste läroplanerna,  
behöver därför  inte bl i  for tsat t  given som värdegrund i det  svenska 
samhället  och som övergripande mål för  utbi ldningen av den uppväxande 
generat ionen.12) 

6.2 Den nioåriga grundutbildningen -  några karakter is t ika 

De organisatoriska förutsät tningarna för  övergången t i l l  en al lmän nioårig 
medborgarutbi ldning utformad som enhetsskola berördes i föregående 
kapitel .  Såväl  s t rukturrat ional iseringen inom produktionen som central ise
r ingen av administrat ion och offentl ig service kan sägas ha underlät tat  
denna övergång.  Härigenom skapades förutsät tningar för  en enhetl igare 
skolform över r iket  och en mer l ikvärdig t i l lgång t i l l  for tsat t  högre 
utbi ldning även för  landsbygdens barn.  

Ett  ökat  krav l iksom en växande efterfrågan på högre utbi ldning gav 
samtidigt  motiv för  en utbyggnad av den al lmänna grundutbildningen 
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Därti l l  kom den gamla enhetsskoletanken om en längre sammanhållen 
undervisning för  al la  oavset t  kön och social  bakgrund.  

Ytters t  torde dock de ekonomiska förutsät tningarna ha vari t  avgörande 
för  övergången t i l l  en nioårig ob ligatorisk grundutbildning för  alla .  Det ta 
understryks också i  det  utskottsut låtande som föregick r iksdagens 
principbeslut  1950.  Utskottet  ut t ryckte det  på föl jande sät t :  

"Obestr idl igen medför den föreslagna skolreformen för  våra 
förhållanden högst  avsevärda kostnader.  Den kan enligt  utskottets  
förmenande genomföras,  endast  om den sedan länge pågående 
stegringen i  samhällets  produktivi tet ,  vart i l l  reformen själv kan 
förutsät tas  på lång sikt  bidraga,  fortfar  även under de närmaste 
årt iondena.  Förutsät tningen för  reformen är  således,  bedömd från 
nationalekonomiska utgångspunkter ,  i  grunden densamma som för det  
pågående sociala reformarbetet  i  s tort" .13) 

De nationalekonomiska förutsät tningar,  som utskottet  underströk i  s i t t  
ut låtande,  blev real i tet  under de närmaste årt iondena.  Och med det  
ekonomiska uppsvinget ,  som kulminerade under 1960-ta let ,  kunde 
grundskolereformen l iksom en rad andra reformer genomdrivas.  

Det  omfattande utredningsarbetet  och d en poli t iska händelseutvecklingen,  
som föregick och föl jde ef ter  grundskolereformen 1962,  har  utförl igt  
behandlats  av et t  f ler tal  skolforskare.1^) Det  reformarbete,  som rör t  
folkskolan/grundskolan under perioden 1955-1982,  kan inte ges något  
s törre utrymme i  förel iggande arbete.  Några drag i  den obligatoriska 
grundutbildningen under den aktuella  perioden är  ändock nödvändiga at t  
lyfta  fram, innan vi  närmare går  at t  belysa den al lmänna läs-  och 
skr  ivunder visningen.  

6.2.1 Mellan demokrati  och meri tokrat i  

Utskottets  s tåndspunkt,  som det  förelades 1950 års  r iksdag,  förordade 
en enhetsskola grundad på en nioårig al lmän skolpl ikt .  I  den mån 
försöksverksamheten visade det  vara lämpligt ,  skulle  folkskolan förenas 
med de närmast  högre skolformerna i  e t t  enhetl igt  system. Som 
grundläggande princip för  det ta  skolsystem redovisade utskottet  föl jande:  
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"Ett  på enhetsskoleprinciperi  byggt  skolsystem bör framstå som en 
åt  al la  hål l  öppen,  demokratisk medborgarskola,  där  de uppväxande 
erhålla  utbi ldning efter  s ina gåvor och förutsät tningar utan at t  
sorteras upp efter  sin yt tre  startpunkt  i  l ivet ,  såsom t idigare vari t  
fal let  inom vårt  historiskt  framvuxna skolväsen.  Skolan får  dock icke,  
framhåller  departementschefen,  för  sociala syftemål åsidosat ta  s ina 
kulturella  uppgifter .  Den måste vårda sig om begåvningarna,  så at t  
skolarbetet  bl ir  värt  s in t id även för  de duktigaste,  och den måste 
kunna erbjuda lämpliga uppgifter  också för  dem, som icke ha 
förutsät tningar för  mera krävande intel lektuell t  arbete,  och kunna 
ge dem en känsla av a t t  deras arbete har  mening och tr ivsel" .15) 

Skrivningen i  c i tatet  ovan sku lle  kunna sammanfattas med begreppen "l ika 
möjl igheter" och "l ika värde".  För en demokratisk skola f ast lades at t  varje 
enskild individ,  o avset t  social  bakgrund,  skulle  ha möjl ighet  at t  utveckla 
s ina inneboende anlag så långt  det ta  var  möjl igt .  För en demokratisk 
skola fast lades samtidigt  at t  ingen skulle  särskil jas  el ler  urskil jas .  Var 
och en,  oavsett  förmåga,  skul le  ha möjl ighet  at t  uppfat ta  sin insats  som 
meningsfull  och angelägen i  den större helheten -  klassen.  

Samma synsätt  har  vi  t id igare set t  ut tryckas som en l iberal  uppfostr ings-
och utbi ldningsprincip ( jfr  not  5:18).  Det  kan också sägas vara et t  
funktionalis t iskt  synsät t ,  e t t  synsät t  som bl  a  återf inns hos Jerome 
Parsons.16) Det  kan l ikaså sägas vara i  enl ighet  med den långt  drivna 
arbetsdelning och differentiering som kännetecknade det  yt tre  samhället .  
Med det  ekonomiska uppsving,  som följde ef ter  andra världskriget ,  
ef ter lystes inte minst  en mer kvalif icerad arbetskraft  för  högre t jänster  
inom produktion och administrat ion.  Denna efterfrågan återspeglades bl  a  
i  den annonskampanj för  korrespondensstudier  som var aktuel l  redan vid 
mitten av 1940-talet .  Annonstexterna vände sig t i l l  d en enskilde individen 
och vädjade t i l l  dennes ambit ion och framåtanda.  Med ökade kunskaper 
förespeglades m öjl igheterna at t  klät tra  uppåt  i  yrkeshierarkin.  Utbildning 
framstäl ldes som en investering för  framtiden.17) 

Den utvidgning av arbetsmarknaden,  som följde under 1950- och 
1960-talen och inte minst  utbyggnaden av den offentl iga sektorn,  
konfirmerade annonstexternas budskap.  En högre utbi ldning blev även i  
praktiken nyckeln t i l l  individuell  f ramgång och social  mobil i tet .  Med 
ökade möjl igheter  f öl jde i  s in tur  e t t  ökat  tryck mot en utbi ldning utöver 
grundskolan.  Vägen di t  gick via de teoret iska t i l lvalsämnena.  Som 
konkreta ut tryck för  den al l t  högre aspirat ionsnivån kan noteras at t  
merparten av högstadieeleverna redan i  den t idiga grundskolan valde at t  
läsa två språk.  Den ökade t i l ls trömningen från grundskolan t i l l  gymnasiet  
i  o mråden med e t t  utbyggt  högstadium kan ses som et t  annat  ut tryck.18) 

En större konkurrens om de högre utbi ldningsplatserna innebar en ökad 
kamp om de högre betygen.  Höga meri ter  på en nivå blev nyckeln t i l l  
nästa nivå i  utbi ldningssystemet och därmed t i l l  ekonomiskt-  och sta tus
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mässigt  högre posi t ioner i  samhället .  Den demokratiska medborgarskola,  
som skulle ge l ika utvecklingsmöjl igheter  å t  al la  oavset t  bakgrund,  blev 
såt i l lvida inte bara en grundskola för  al la  utan också en inst i tut ion för  
urval  på grundval  av individuella  meri ter .19) 

Vid övergången t i l l  1970-talet  s tod det  al l tmer klart  at t  skolan 
misslyckats  med a t t  ut jämna ol ikheterna i  utbi ldningst i l l fäl len mellan 
ol ika sociala klasser  och kön.  All t jämt var  arbetarklassens barn 
underrepresenterade i  den högre utbi ldningen.20) Som framgår av det  
inledande ci tate t  (s  1)  visade samtidigt  många elever en bristande 
motivat ion för  den obligatoriska undervisning som skulle utgöra grunden 
för  fortsat t  utbi ldning.  

Talet  om en kris  inom skolan blev under 1970-ta let  minst  l ika vanligt  
som talet  om en ekonomisk kris .  

6.2.2 Genom självverksamhet och med vetenskapligt  utformade program 

En individualisering av undervisningen hade,  som framgått ,  sedan länge 
förespråkats  som al lmän undervisningsprincip.  En individualiserad 
undervisning betraktades också som en al ternat iv undervisningsform, en 
möjl ighet  t i l l  en different ierad undervisning inom klassens ram. 19^6 års  
skolkommission,  som föregick principbeslutet  1950,  ut t ryckte det  på 
föl jande sät t :  

"Den enl igt  kommissionens mening r iktiga formen för  differentier ing 
i  de t idigare klasserna är  inte l injedelning,  vi lken för  övrigt  al l t id 
bl ir  för  grov och aldrig hel t  kan t i l lgodose de många ol ika ar ter  
av begåvning,  som representeras bland eleverna,  utan individualisering 
av undervisningen,  så at t  vederbörl ig hänsyn kan tagas t i l l  varje 
lär junges förutsät tningar och förmåga:  lär jungar med utpräglad 
studiebegåvning får  arbeta på e t t  annat  sät t  och med mer 
kvalif icerade uppgifter  än de övriga lär jungarna och hindras inte av 
dessas långsammare takt ,  och lär jungar med utpräglade förutsät t 
ningar för  praktiskt  och manuell t  arbete får  inom samma ram utlopp 
för  s ina krafter  och kan arbeta på s i t t  sät t ;  också övriga lär jungar 
får  en undervisning,  svarande mot deras förmåga och krafter .  På det ta  
sät t  torde man under vissa förhållanden kunna sammanhålla den 
ursprungliga kamratkretsen inom samma klassenhet  genom större 
delen av den obligatoriska skolan".21) 

En individualiserad undervisning innebar med andra ord en organisat ion 
av skolarbetet  som skulle ge varje elev möjl ighet  at t  arbeta ut ifrån sina 
förutsät tningar.  En sådan undervisningsform förutsat te  i  s in tur  at t  
eleverna kunde sä t tas  i  s jälvständigt  arbete.  Den förutsat te  också at t  
läraren mer intog ro l len som handledare vid elevernas eget  aktiva sökande 
ef ter  kunskap än som förmedlare av en viss  kunskaps massa,  l ika för  al la .  
Den s enare undervisningsformen -  klassundervisningen -  hade sedan länge 
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utsat ts  för  kri t ik,  oc h självverksamhet framhåll i ts  som en central  princip 
för  arbetet  i  klassen.  

Självverksamhet var ,  som vi  s et t ,  en undervisningsprincip som blev aktuell  
redan vid s lutet  av 1800-talet .  Principen framhävdes i  den dä aktuella  
kri t iken av den mekaniska utant i l läsning.  Självverksamhet var  också den 
bärande principen inom progressivismen och utvecklades i  den s  k 
arbetsskolepedagogiken.  

I  s i t t  pedagogiska program anslöt  1940 års  skolutredning t i l l  de aktivitets
pedagogiska principerna om självverksamhet och samarbete men 
t i l lerkände även klassundervisningen med dess "fråge- och svarmetod" e t t  
visst  berät t igande.  Av den senare skolkommissionen 1946 blev denna 
metod i  det  närmaste utdömd. Kommissionen ut t ryckte det  på föl jande 
sät t :  

"Metoden är  ägnad at t  framskapa osjälvständighet ,  auktor i tetst ro,  
passivi tet ,  i  värsta fal l  leda vid skola och arbete överhuvud.  Den 
ger  föga möjl ighet  t i l l  ini t iat iv från lärjungens sida,  och den har  
föga utrymme för  samarbete mellan lär jungarna.  Den befordrar  inte 
lusten t i l l  fortsat t  s tudiearbete på egen hand.  Til l  s in inre syftning 
är  metoden auktori tär" .22) 

Reaktionen mot al l t  som syntes auktori tär t  kan förstås mot bakgrund 
av det  nyligen avslutade världskriget .  Skolkommissionens betoning av en 
antiauktori tär  ledning bör därför  ses ut if rån denna aspekt .23) 

Genom självverksamhet -  individuell t  e l ler  i  grupp -  skulle den 
demokratiska s kolan kunna ful lgöra sin uppgift  a t t  fostra den uppväxande 
generat ionen t i l l  en demokrati  byggd på fr ia  personligheter  och al la  
medborgares fr ia  samverkan.  I  den proposit ion,  som föregick r iksdags
beslutet  1950,  f ormulerade departementschefen Josef  Weijne de t  sålunda:  

"En undervisning med de mål,  som jag nyss skisserat ,  måste 
nödvändigtvis  mer el ler  mindre avvika från den tradit ionella  
klassundervisningen.  Den måste innehålla  ins lag av individuell t  a rbete 
och av grupparbete och överhuvudtaget  bygga mer på de ungas 
självverksamhet än som är  möjl igt  vid en genomförd klassundervisning 
av äldre sni t t" .24) 

Det  kan vara av vikt  at t  notera den betydelse som här t i l lskrevs 
undervisningens form, när  det  gäl lde a t t  förverkliga de högt  s täl lda målen.  

De s  k MAKIS-principerna motivat ion ( intresse),  akt ivitet  (s jälvverksam
het) ,  konkret ion (åskådlighet) ,  individualisering och samverkan skulle ,  
enligt  de följande läroplanerna gäl la  generel l t  för  a rbetet  i  skolan.  Därt i l l  
kom den redan i  1919 års  undervisningsplan aktualiserade principen om 
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koncentrat ion el ler  samlad undervisning al ternat ivt  arbetsområdesprin
cipen som det  kom at t  heta i  senare läroplaner.25) 

MAKIS blev så småningom et t  al lmänt vedertaget  samlingsbegrepp.  De 
generel la  principerna översat tes  t i l l  konkreta övningar i  e t t  bret t  upplagt  
fortbi ldningsmaterial  som bjöds lå g-  och mellanstadielärarna i  anslutning 
t i l l  Lgr -6 2.  Fortbi ldningen var upplagd som en f lerårig studiecirkel  kring 
temat "Självverksamhet och samverkan".26) 

Den fortbi ldning,  som följde i  anslutning t i l l  den påföljande läroplanen 
-  Lgr - 69 -  var också i  hög g rad inriktad på en systematisk undervisnings
planering i  termer av mål och delmål,  en strukturering av lärostoffet  
i  teman och en fortsat t  betoning av elevernas självverksamhet -
individuell t  e l ler  i  grupp.  

Under år t iondena närmast  ef ter  andra världskriget  var  förhoppningarna 
stora,  när  det  gäl lde skolans möjl igheter  a t t  bidra t i l l  e t t  mera rät tvist  
och jämlikt  samhälle.  Som vi  noterat  knöts  inte minst  förhoppningarna 
t i l l  formerna för  verksamheten l iksom t i l l  den vetenskapliga forskningen.  

Med veten skapl ig ledning och rat ionella  metoder skulle  den demokratiska 
skolan bl i  en real i tet .  Detta kom t i l l  ut tryck redan i  det  betänkande 
som avlämnades av 19^6 års  skolkommission,  där  det  formulerades på 
föl jande sät t :  

"De bästa anvisningar om vilka vägar som leder t i l l  de uppstäl lda 
studiemålen lämnar den vetenskapliga forskningen och den praktiska 
försöksverksamheten.  Den psykologiska och pedagogiska forskningens 
ord bör t i l lmätas en avgörande betydelse i  f råga om problem, där  
omfattande och noggranna vetenskapliga undersökningar hi t t i l ls  
hunnit  genomföras.  Även på områden,  som ännu icke bl ivi t  grundligt  
genomforskade,  f inns ofta  vissa prel iminära psykologiska undersök
ningsresultat ,  som kan utnytt jas  som a rbetshypoteser  av den praktiska 
pedagogiken".  27) 

Denna t i l l t ro t i l l  vetenskap som ledning för  den pedagogiska praktiken 
skilde sig inte från den som fanns inom andra områden.  Som vi  t id igare 
set t  fanns även inom arbetsl iv,  ekonomi och samhälls l iv en stark t i l l t ro 
t i l l  vetenskaplig ledning och rationella  lösningar för  en ökad produktivi
tet .  Detta produktivi tets tänkande återfanns också hos en ledande pedagog 
som Torsten Husen,  n är  han i  en föreläsning över ämnet  "Produktionsfor
merna i  den framtida skolan" argumenterade för  effektivare undervis
ningsformer genom flexibla klasstorlekar enligt  den s  k Trump-meto-
den.28) 
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I  sko lan var  det  just  f ormerna för  undervisning och inlärning som kunde 
göras mera ändamålsenliga och produktiva,  vi lket  i  s in tur  förutsat te  en 
forskning som kunde stäl las  i  de n produktiva nyttans tjänst .  Med d e ökade 
ekonomiska förutsät tningar,  som följde under framför al l t  1960-talet ,  
inleddes en massiv satsning på forsknings-  och utvecklingsarbete.  

Denna satsning kan avläsas även inom et t  område som läs-  och skriv-
forskning,  där  antalet  forskningsprojekt  fördubblades redan under 
perioden 1950-1960 i  jämförelse med den närmaste föregående å rt iondet .  
Under perioden 1960-1970 fortsat te  antalet  forskningsprojekt  at t  öka.  
Satsningen på undervisningsprogram och självinstruerande material  var  
särskil t  s tor  under denna period.  Som exempel kan nämnas projektt i t lar  
som "Ett  försök med programmering av svensk språklära",  "Effekter  av 
självinstruerande och svårighetsgraderat  läsmaterial"  och "Tyst  läsning 
i  hjälpklass -  en undervisningsmetodisk studie med e t t  självinstruerande 
nivågrupperat  läsmaterial" .29) 

1960-talets  intresse för  undervisningsprogram och självinstruerande 
material  kan sät tas  i  samband med genomförandet  av den aktuella  
skolreformen.  Genomtänkta undervisningsprogram och stora material 
metod-system -  en teknologi  som utvecklats  i  USA och som förknippas 
med behaviorismen och B F Skinner -  erbjöd en möjl ig lösning för  
individualiserad undervisning.  

Med forskarnas hjälp överfördes undervisningsteknologin t i l l  Sverige.  Det  
kanske mest  uppmärksammade programmet blev det  s  k IMU-systemet 
i  matematik på högstadiet .  Med b eteendevetenskaplig kunskap och genom 
rat ionell t  uppbyggda program skulle det  bl i  möjl igt  at t  i  a l l t  f ler  ämnen 
anpassa undervisningen ef ter  var  och ens förutsät tningar.  Med dylika 
program kunde varje elev gå framåt i  s in egen inlärningstakt ,  s amtidigt  
som al la  elever i  klassen kunde hål las  samman t i l l  en enhet .  Undervis
ningsteknologin tycktes såt i l lvida göra det  möjl igt  a t t  förverkliga målet  
om en demokratisk skola ,  där  al la  skulle  ha möjl ighet  at t  utveckla s ina 
anlag så långt  det  var  möjl igt  u tan at t  urskil jas  från klassgemenskapen.30) 

Vid s lutet  av 1960-talet  kom, som t idigare framhåll i ts ,  t i l l t ron t i l l  
undervisningsteknologin på skam. Den programmerade undervisningen 
hade inte hål l i t  vad den lovat .  Dess misslyckande kommenterades i  
SIA-utredningens betänkande på föl jande sät t :  
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"Man nödgas konstatera ,  a t t  de programmerade läromedlen än så 
länge inte förmått  lösa individualiseringens problem i  den uts träck
ning som man från början hoppades.  Uppenbarl igen har  en grupp 
elever inte fåt t  önskvärt  utbyte i  f r åga om kunskaper och fä rdigheter .  
Ofta har  man angett  oti l l räcklig läsfärdighet  som den främsta orsaken 
t i l l  a t t  vissa elever ej  funnit  s ig t i l l  rä t ta  med denna typ av 
läromedel.  Mycket  tyder på a t t  det ta  är  en al l tför  enkel  förklaring 
t i l l  uppkomna svårigheter .  Man måste också utgå från at t  dessa 
läromedel ,  som de hi t t i l ls  kommit  t i l l  användning,  i nte förmått  möta 
åtski l l iga elevers behov av en starkt  varierad undervisningsmetodik 
och av mera personlig kontakt  med lärarna (—).  Med en bät t re  
koppling t i l l  lärarstyrd undervisning borde f innas förutsät tningar för  
en omväxling i  skolarbetet  som förbättrar  elevernas motivat ion.31) 

De forskningsprojekt ,  som följde under 1970-ta let ,  markerade något  av 
et t  brot t  mot undervisningsteknologin och d e stora material-metod-projek-
ten.  Den forskning,  som ini t ierades inom läs-  och skrivområdet ,  var  nu 
t i l l  s tor  del  inriktad på språk- och språkutveckling.  Nya teoret iska 
modeller  om läsinlärning lanserades.  Dialogpedagogik och kommunikation 
mellan lärare och elever lyf tes fram som nya lösningar för  den 
pedagogiska praktiken.  Til l  det ta  återkommer vi ,  när  vi  nu fortsät t
ningsvis  gå r  a t t  belysa modersmålsämnet och läs-  och skrivundervisningen 
under perioden 1955-1982.  

6.3 Från modersmål som medborgerl igt  bi ldningsämne t i l l  svenska som 
språklig kommunikation 

Som vi  t id igare redovisat  intog modersmålet ,  l iksom räkning,  den ledande 
posi t ionen i  ämneshierarkin i  1919 års  undervisningsplan.  Deras vikt  
markerades inte minst  av at t  elevernas färdigheter  i  dessa ämnen skulle 
prövas för  inträde t i l l  läroverket ,  något  som avskrevs inför  läsåret  
1949/50.32).  

Även t immässigt  intog modersmålsämnet en ledande stäl lning bland 
ämnena i  1919 års  undervisningsplan,  vi lket  inte hindrade at t  krav på 
yt ter l igare förstärkning stäl ldes i  r iksdagen vid s lu tet  av 1920-talet .  
Kraven på en förstärkning återkom vid början av 1930-ta let  och under
blåstes bl  a  av de resultat  om beväringarnas s tavnings-  och skrivförmåga 
som redovisats  av Carl  Cederblad.  

En sådan förstärkning föl jde naturl igt  av den successiva utbyggnaden av 
folkskolan som vi  t idigare noterat .  En a l lmän förstärkning kom dock inte 
t i l l  s tånd förrän beslutet  om en obligatorisk sjuårig folkskola år  1936,  
et t  obligatorium som var f ul l t  genomfört  först  år  1948.  Det  totala antalet  
veckotimmar ökade därvid från 63 t i l l  71 (se bi laga).  
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Under övergångsären från en obligatorisk folksokla t i l l  en obligatorisk 
nioårig grundskola var  antalet  veckotimmar varierande beroende pä 
skolform, antal  skolår  och om eleverna undervisades i  engelska el ler  ej .  

Med grundskola n 1962 och e ngelska som obligatoriskt  ämne fr  o m årskurs 
f  föl jde en sänkning av det  totala veckot imantalet  i  svenska t i l l  68.  
Ytterl igare en sänkning t i l l  65 summaveckotimmar gjordes i  läroplanen 
1969 då engelska blev obligatoriskt  ämne fr  o m åk 3 (se bi laga).  I  
anslutning t i l l  den proposit ion,  som föregick Lgr -69,  ut t ryckte 
högerpart iet  vissa farhågor för  at t  undervisningen i  enge lska på lågstadiet  
skulle  ske på bekostnad av svenskämnet.  

De ut tryckta farhågorna föranledde dock ingen ändring i  den föreslagna 
läroplanen (Lgr -69),  och engelska blev ett  obligatoriskt  ämne från årskurs 
3 och genom hela grundskolan.33) 

Enligt  undervisningsplanen 1955 innefat tade modersmålsämnet fyra 
huvudmoment:  "muntl ig framstäl lning och läsning samt skrivning och 
språklära".34) Liksom i  den föregående planen (1919) skulle  de ol ika 
grenarna sät tas  i  förbindelse med och stödja varandra.  I  l ikhet  med 
t idigare skul le  modersmålet  också sät tas  i  samband med el ler  samverka 
med övriga skolämnen.  I  anvisningarna ut t rycktes det  på föl jande sät t :  

"Samverkan med övriga skolämnen bör ske systematiskt  och 
kontinuerl igt .  Vid s  k samlad undervisning,  som särskil t  rekommen
deras för  lågstadiet  och som kan bedrivas med framgång även i  högre 
klasser ,  är  modersmålet  det  centrala ämnet .  De f lesta skolämnen bör 
s tödja modersmålsundervisningen genom at t  ge övning i  muntl ig och 
oftast  också i  skrif t l ig framstäl lning (—).  Modersmålsundervisningen 
kommer i  s in tur  a t t  s tödja främst  orienter ingsämnena genom at t  
stoff  från dessa ämnen användes vid övningar i  muntl ig och skrif t l ig 
framstäl lning samt genom l i t teratururvalet  vid fr i  läsning".35) 

Den förändring mot en svagare klassif ikat ion,  som vi  såg antydas redan 
i  1919 års  undervisningsplan,  kan i  undervisningsplanen 1955 sägas ha 
bl ivi t  mera ut talad.  De f lesta skolämnen borde nu integreras med och 
stödja undervisningen i  modersmålet ,  samtidigt  som modersmålet  i  s in 
tur  skulle  ge stöd åt  andra ämnen,  främst  de s  k orienteringsämnena.  
Förändringen mot en svagare gränsdragning mellan ol ika undervisnings
ämnen återkom än tydligare i  den första läroplanen för  grundskolan (Lgr 
-62).  Som motivering för  en tyngdpunktsförskjutning mot en mer 
ämnesområdesstrukturerad undervisning i  s täl let  för  den tradit ionella  
ämnesundervisningen framhölls  bl  a :  
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"Många elever,  särski l t  på grundskolans lägre åldersstadier,  kan 
emellert id inte fa t ta  el ler  uppleva abstrakta ämnessammanhang.  Det  
är  där  särskil t  nödvändigt  at t  väl ja  ut  och lägga huvudvikten vid för  
eleverna naturl iga och lämpliga enheter  inom ämnet och på så sät t  
reducera nackdelarna med ämnesundervisningen.  I  samband med 
studiet  av dessa valda ämnesområden ("ämnesbegränsade intresseom
råden") går  det  också Jät tare at t  ge eleverna t i l l fäl le  t i l l  en 
motiverad färdighetsträning,  i  synnerhet  svenska".36) 

Det  kan förs t  noteras at t  ämnesbeteckningen -  modersmålet  -  här ändrats  
t i l l  svenska.  Ändringen behöver inte t i l lskrivas någon djupare innebörd 
men kan samtidigt  sägas vara adekvat  för  1960-talet .  Vid denna t id 
återfanns e t t  växande antal  invandrare i  det  svenska samhället .  Varje 
invandrargrupp hade si t t  modersmål el ler  hemspråk.  I  det ta  mer 
internationel la  sammanhang blev svenska et t  språk bland andra men 
samtidigt  huvudspråket  -  det  nat ionella  språket .  Det  kan också noteras 
at t  svenskämnet i  Lgr -62 övertog kristendomsämnets placering som första 
ämne bland kursplanerna.  

Som framgår av ci tatet  ovan skulle  en ämnesområdesstrukturerad 
undervisning kunna erbjuda eleverna möjl ighet  t i l l  en mer motiverad 
färdighetsträning,  medan en mer systematisk inlärningsgång kunde 
bedrivas inom ramen för  kursplanen i  ämnet  svenska.  Vikten av at t  
samordna undervisningen och at t  t räna de grundläggande färdigheterna 
i  meningsfulla  sammanhang framstod dock som det  centrala.37) 

Medan Lgr -62 föreskrev en successiv ö vergång t i l l  en mera ämnesstruk-
turerad och samordnad undervisning under mellan -  och högstadiet ,  blev 
den samlade undervisningsmodellen generel l  för  grundskolan i  s in helhet  
i  Lgr -69.  F ramför al l t  var  det  orienteringsämnena som skulle integreras 
i  arbetsområden och även här  betonades elevernas självverksamhet.  Så 
het te  det  t  ex i  anvisningarna:  

"Lärostoffet  i  or ienteringsämnena bör i  huvudsak ordnas och 
presenteras i  avgrä nsade stoff  enheter  benämnda intresseområden e l ler  
arbetsområden,  som eleverna kan överblicka och t i l l  väsentl ig del  
bearbeta på egen hand.  Man bör ef tersträva at t  utforma dessa 
områden för  et t  fördjupat  s tudium i  n ärmaste anslutning t i l l  e levernas 
erfarenheter ,  intressen och problem. Hänsynen t i l l  de enskilda 
ämnenas systematik får  härvid t räda i  bakgrunden.  Ett  sammanföran
de av lärostoff ,  som tradit ionel l t  ingår i  ski lda orienteringsämnen,  
måste ofta  ske för  at t  det  skall  bl i  möjl igt  a t t  al ls idigt  behandla 
vissa företeelser  och frågor".38) 
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Med själv verksamhet som huvudprincip fö r  undervisningen kan det  hävdas 
at t  svenska som t i l lämpad färdighet  blev det  primära.  Svenskämnet f ick 
pä nytt  inta en underordnad stäl lning,  denna gång i  hög grad underordnad 
de sak- el ler  faktainriktade orienteringsämnena.  Svenskämnet blev därvid 
något  av en "hjälpgumma" t i l l  andra ämnen som mänga lärare ut tryckte 
det .39) 

Den s vagare klassifikat ion,  som kännetecknade den ämnesområdesstruktu-
rerade el ler  samlade undervisningen,  var  förenad med en motsvarande 
vaghet  i  precisering av innehållet  i  kursplanen och sekvenseringen genom 
årskurserna.  Inramning blev med andra ord också svagare.  Medan 
undervisningsplanen 1955 således upptog en mer detal jerad plan årskurs 
för  årskurs,  angavs innehållet  endast  s tadievis  i  den föl jande Lgr -62.  
Endast  som förslag redovisades här  en årskursvis  disponerad studieplan.  
Någon motsvarande studieplan återfanns inte i  Lgr -69.^0) 

I  det  förslag som föregick den sis ta  läroplanen -  Lgr -80 -  hade även 
stadiegränserna upphävts.  Innehållet  i  de ol ika huvudmomenten var  föga 
preciserat .M ) Förslaget  föl l  och st adieindelningen kom således at t  kvarstå 
i  Lgr -80.  Kännetecknande för  den senaste läroplanen är  at t  undervis
ningsämnena nu presenteras i  a lfabetisk ordning.  Inget  av läroämnena 
kan såt i l lvida sägas ha t i l ldelats  någon särstäl lning.  När det  gäl ler  
svenskämnet,  fokuseras dess betydelse som språk och som medel  för  
kommunikation.  

Med Lgr -80 har  läsning och skrivning s tärkt  sin posi t ion.  Detta kommer 
t i l l  ut tryck genom den vikt  som t i l lskrivi ts  de grundläggande färdigheter
na,  för  vi lka samtl iga lärare har  ansvar och den priori ter ing av dessa 
färdigheter  som föreskrivi ts  under de t idiga skolåren.  Skolstyrelserna kan 
dessutom själva besluta,  när  undervisningen i  engelska skall  påbörjas.  För 
lågstadiets  del  kan det ta  innebära en förstärkning med två veckotimmar 
i  svenska.  Ett  senare beslut  har  också inneburi t  en förstärkning av 
svenskämnet på högstadiet  som t i l l förts  två veckotimmar från fr i t t  val t  
arbete.  42) 

6.3.1 Grundläggande färdigheter  och basfärdigheter  -  två centrala begrepp 

I  de t idiga normalplanerna innefat tade modersmålsämnet läsning och 
skrivning med vissa inslag av språklära.  Med 1919 års  undervisningsplan 
utvidgades modersmålsämnet t i l l  a t t  innefat ta  t re  grenar el ler  huvud
moment:  talövningar,  läsning och skrivning med därt i l l  infogade 
språkbyggnadsövningar.  I  den därpå föl jande undervisningsplanen 1955 
angavs språklära som et t  självständigt  moment i  l ikhet  med muntl ig 
framstäl lning,  läsning och skrivning.  
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Vi har  t idigare noterat  den betoning som i  planen 1919 lades på 
talövningar med syfte a t t  lära eleverna tala  enligt  r iksspråksnormen.  En 
sådan betoning återkom i  det  förslag t i l l  kursplan för  modersmålsämnet 
som framlades av 1940 års  skolutredning.  Under rubriken "Talövningar1 1  

angavs från första tom fjärde klass:  "Beha ndling av individuella  talfel  
och för  hemorten typiska avvikelser  från vårdat  ut tal" .43) 

För de båda föl jande årsklasserna (5-6) föreslog utredningen inslag som 
"dramatisk framstäl lning" och för  årsklasserna 7-8 "diskussionsövningar 1 1 ,  
Förslaget  kri t iserades i  den bearbetning som gjordes av 1946 års  
skoikommission.  Enligt  kommissionen framstod konsten a t t  tala  som den 
grundläggande färdigheten,  vi lken fåt t  al l t  större medborgerl ig betydelse.  

Skolkommissionen betonade framför al l t  förmågan "at t  våga tala" och 
därt i l l  förmågan "at t  ut trycka sig".  Enligt  kommission förutsat tes  därvid 
såväl  e t t  t i l l räckligt  ordförråd som regler  för  det  lediga samtals-
språket .44) Att  eleverna hade stora brister  därvidlag,  visade de lärar-
rapporter  om försöksverksamhet i  folk-  och småskolor som kommissionen 
låt i t  samla in.  I  en översikt  av dessa rapporter  framkom sålunda:  

"Att  barnens ordförråd är  ganska torf t igt  på al la  åldersstadier  är  
bekant .  Det  förefal ler ,  menar man,  som hos ungdomen funnes en 
tendens t i l l  e t t  al l tmer avtrubbat  vardagsspråk med onyanserat  
ordval ,  f l i t ig användning av speciel la  ut tryckssät t ,  som för  t i l l fäl let  
äro på modet ,  ologisk satsbyggnad och bristande språkrikt ighet  i  
övrigt .  Särskil t  framkommer det ta  i  redogörelserna om talövningarna.  
En för  övrigt  naturl ig,  l ivl ig och talför  person bl ir  of ta  onaturl igt  
uppstramad och t i l lknäppt ,  om han försät tes  i  den si tuat ionen at t  
han tvingas redogöra för  en sak inför  en större kamratkrets  el ler  
inför  et t  auditorium, bestående av delvis  el ler  helt  främmande män
niskor".^).  

Som orsak t i l l  de påtalade bristerna hänvisades dels  t i l l  den s  k "fråge-
och svar-metoden",  dels  t i l l  förekommande arbetsböcker som "sät ta  
bokstavligen munlås på ele verna".46) Som förslag t i l l  å tgärder redovisades 
e t t  axplock av övningar som lärarna redovisat  som exempel på 
försöksverksamhet.  

Vissa av dessa exempel återkom senare i  anvisningarna för  muntl ig 
framstäl lning i  undervisningsplanen 1955.  Detta gäl lde bl  a  talövning i  
anslutning t i l l  bi ldserier  och talövning i form av enkel  dramatisering 
fr  o m första klass.  Därt i l l  kan noteras det  ökade utrymme som gavs 
åt  ordkunskapsövningar med syfte at t  berika och utvidga elevernas 
ordförråd.  1 motsats  t i l l  1919 års  undervisningsplan,  som inte innehöll  
några föreskrif ter  el ler  anvisningar angående elevernas ordförråd,  upptog 
planen 1955 ordkunskap som et t  särskil t  delmoment under skrivning och 
språklära fr  o m sjä t te  klass.47) 
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I  den första läroplanen för  grundskolan -  Lgr -62 -  avgränsades de 
grundläggande färdigheterna i  svenska t i l l  a t t  gälla:  "lyssna,  se och ta la,  
läsa och skriva".48) Denna framskrivning av lyssna och se som grund
läggande färdigheter  var  i  l inje med utvecklingen inom massmedia-
området .  I  det  förslag som föregick den första grundskoleplanen het te  
det  således:  

"Förmågan a t t  lyssna och se har  i  vår  t id fåt t  ökad betydelse.  Radio,  
f i lm och television används nu i  a l l t  s törre omfattning för  
kommunikation,  information och påverkan.  Deras betydelse för  
upplysning,  bi ldning och förströelse är  s tor .  Det  är  därför  angeläget ,  
at t  skolan inriktar  sin verksamhet på at t  bibringa eleverna goda 
lyssnar-  och åskådarvanor bl  a  genom at t  berika deras bi ld-  och 
l judupplevelser,  motverka smakförskämning och utveckla deras 
kri t iska sinne.49) 

I  för egående avsnit t  s åg vi  exe mpel på de farhågor som de nya medierna 
väckte.  Inte minst  gäl lde det ta  den s  k bi ldradion som man fruktade 
skulle  s lå  ut  den tryckta boken.  Under 1950-talet  blev TV:n e n real i tet ,  
och den kom också at t  inte minst  förändra medborgarnas fr i t id.  Medan 
den borgerl iga lästradit ion stä l lde boken i  centrum för fr i t id och 
famil jesammanhållning,  kan TV:n i  hög grad sägas ha få t t  motsvarande 
stäl lning i  det  moderna kommunikationssamhället .  

Vi skal l  i  detta  sammanhang inte gå in på undersökningar som gjorts  
kring barns TV-ti t tande och inte hel ler  beröra de diskussioner som förts  
och farhågor som rests  i  samband därmed.  Vad vi  här  bör notera är  de 
nya uppgif ter  som t i l lskrevs skolan och svenskämnet,  nämligen at t  
bibringa eleverna goda lyssnar-  och åskådarvanor.  Liksom det  t idigare 
gäl l t  a t t  lära eleverna kri t iskt  väl ja  bort  den s  k "skräpli t tera turen",  
skulle  skolan nu lära dem at t  kri t iskt  väl ja  bort  smakförsämrande 
program. Därt i l l  kom at t  skolan skulle  lära eleverna at t  utnytt ja  de nya 
medierna som upplevelse-  och kunskapskällor .  För det ta  erbjöd t  ex det  
t idigare nämnda fortbi ldningsmaterialet  -  "Självverksamhet och sam
verkan" -  en rad uppslag på övningar för  eleverna på låg- och 
mellanstadiet .  50) 

Den reviderade läroplanen -  Lgr 69 -  innebar ingen förändring vad g äl lde 
begreppet  grundläggande färdigheter .  Även här  angavs at t  undervisningen 
i  svenska skulle  avse "at t  lyssna,  se och tala ,  läsa och skriva".51) Något 
år  efter  det  at t  den nya läroplanen hade faststäl l ts  gäl la  aktualiserades 
begreppet  basfärdigheter ,  et t  begrepp som skulle visa s ig få  al lmän 
spridning men kortvarig aktuali tet .  Dess historia  begränsas t i l l  1970-talet ,  
e t t  år t ionde då prefixet  "bas" återkom i  en rad andra begrepp som 
basmat,  basmöbler ,  basbehovsstrategi  etc .  "Basfärdigheter  i  långtidspers
pektiv" blev också t i te ln på det  forskningsprojekt  som slutredovisas i  
förel iggande avhandling.  Inom ramen för  det ta  forskningsprojekt  har  bas-
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färdighetsbegreppets  historia  presenterats  i  e t t  särskil t  arbete.  Frän det ta  
arbete hämtas föl jande ci tat :  

"Vi kan inledningsvis  konstatera at t  Lgr -69 inte upptog begreppet  
basfärdigheter  men väl  begreppet  grundläggande färdigheter  med 
vilka avsågs lyssna,  se,  tala ,  läsa och skriva.  Det  första off iciel la  
dokument,  som brukade basfärdighetsbegreppet ,  utkom i  Skolöversty
relsens handledningsserie och hade t i teln "Basfärdigheter  i  matema
tik".  Begreppet  basfärdigheter  kopplades här  samman med lågpres-
terande elever,  och det  undervisningsprogram, som presenterades i  
handledningen,  blev l iktydligt  med en bas-  el ler  minimikurs för  dessa 
elever".52) 

Inom skolöverstyrelsens utvecklingsprojekt  "Målbestämning och utvärde
ring" (MUT),  som t i l l sattes  1972,  s tod arbetet  med at t  precisera såväl  
basfärdigheter  som baskunskaper i  förgrunden.  Enligt  de r ikt l injer ,  som 
senare presenterades,  var  avsikten med MUT-projektet  at t  inom den nya 
undervisningsavdelningen vid Skolöverstyrelsen (SI)  "samordna arbetet  
med a t t  klarare precisera skolans mål samt at t  f inna bät tre  metoder 
för  utvärderingen av skolans verksamhet".53) De mål-  och kursbeskriv
ningar,  som de ol ika ä mnesarbetsgrupperna tänktes utforma,  avsågs också 
l igga t i l l  grund för  et t  kursrelaterat  betygssystem enligt  det  förslag som 
Skolöverstyrelsen överlämnat t i l l  Kungl Maj: t .  I  direktiven t i l l  ämnes
arbetsgrupperna het te  det  bl  a :  

"Alla arbetsgrupper bör pröva möjl igheterna at t  precisera den kärna 
av kunskaper och färdigheter ,  som är  målet  för  s tudiet  av den för  
al la  centrala kursen.  Den form beskrivningen av kärnan får  bestäms 
av ämnets karaktär".54) 

Av ci tate t  framgår a t t  man närmast  tänkte sig en bestämning av en grund-
el ler  baskurs i  varje  enskil t  ämne,  en bas som al la  elever skulle  t i l lägna 
sig och efterhand utveckla.  Att  det ta  var  tanken framgår också av den 
defini t ion av begreppen basfärdigheter  och baskunskaper som redovisades 
i  direktiven,  där  det  het te:  

"Med et t  ämnes basfärdigheter  och baskunskaper avses här  det  som 
skall  vara gemensamt för  al la  elever i  en årskurs -  dvs d et  minimum 
av kunskaper och färdigheter ,  som i princip al la  elever skall  söka 
t i l lägna sig".55) 

Någon bestämning av en bas-  el ler  minimikurs kom dock a ldrig t i l l  s tånd.  
Målpreciseringarna utsat tes  för  kri t ik och MUT-projekt  lades ned utan 
a t t  någon egentl ig slutredovisning presenterats .56) 

Begreppet  basfärdigheter  kvarstod dock och återkom som t i tel  på en av 
Skolöverstyrelsen utgiven handledning för  svenskundervisningen i  
grundskolan.  1 denna handledning -  "Basfärdigheter  i  svenska" -  som före
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låg 1975,  användes begreppet  basfärdigheter  som synonym t i l l  begreppet  
grundläggande färdigheter .  I  l ikhet  med Lgr -69 omfattade dessa 
färdigheter  huvudmomenten:  se,  lyssna,  läsa,  ta la  och skriva.57).  

Att  med begreppet  basfärdigheter  avse en bas av formella och tekniska 
färdigheter ,  som al la  elever skulle  t i l lägna sig,  s tred däremot mot den 
uppfat tning som fanns inom den grupp som utarbetat  handledningen.  
Enligt  denna grupp var språk- och språkutveckling at t  uppfat ta  som de 
centrala i  svenskundervisningen.  

Handledningen "Basfärdigheter  i  svenska" kan såt i l lvida ses som et t  
konkret  ut tryck för  et t  brot t  med det  utbi ldningsteknologiska tänkandet .  
I  denna handledningstext  hänvisades t i l l  teoretiker  som Jerome Brumer,  
Basi l  Bernstein och Jean Piaget .  Här beskrevs vidare elevernas språkut
veckling som en process och samtalet  som den grundläggande formen 
för  undervisningen i  svenska.  D e formella och tekniska färdigheterna var ,  
enligt  arbetsgruppen,  närmast  at t  betrakta som medel  och "träningen av 
dem måste underordnas et t  språk i  användning".58) 

Vikten av samspel ,  språklig utveckling och förmåga t i l l  kommunikation 
framhölls  också i  den proposit ion som följde ef ter  utredningen om 
"Skolans inre arbete".59) 

De r ikt l injer ,  som drogs upp i  proposi t ionen,  föreslogs l igga t i l l  grund 
för  en översyn av den gäl lande läroplanen (Lgr -69).  I  d e partimotioner,  
som följde på proposit ionen,  s täl ldes krav på at t  en sådan översyn skulle  
vara parlamentariskt  förankrad.  I  dessa motioner påtalades också 
nödvändigheten av at t  ge al la  elever goda färdigheter  i  läsning,  skrivn ing 
och räkning.  Moderata samlingspart iet  framhöll  därvid at t :  "Läroplanen 
måste klart  ange vilka basfärdigheter  som skall  anses t i l l f redsstäl lan
de"^) När det  gäl lde at t  göra en sådan precisering hyste motionärerna 
dock föga t i l l t ro t i l l  Skolöverstyrelsen.  I  motionen ut trycktes det  sålunda:  

"Det diskussionsunderlag,  Basfärdigheter  i  svenska,  som nyligen 
kommit  från SÖ är  dock synnerligen i l lavarslande.  Där föreslås 
betydelsen minska av det  som tradit ionell t  räknas t i l l  basfärdigheter
na,  nämligen at t  kunna skriva en korrekt  och språkligt  nyanserad 
svenska.  Detta diskussionsunderlag är  inte ägnat  at t  inge förtroende 
för  SÖ:s förmåga at t  precisera vad som måste göras för  at t  uppnå 
en t i l l fredsstäl lande standard bet räffande basfärdigheterna".61) 

Liksom moderaterna framhöll  folkpart iet  vikten av grundläggande 
färdigheter .  I  s in motion vi l le  folkpart iet  dock varna för  en al l t för  
långtgående precisering.  Med hänvisning t i l l  det  nedlagda MUT-projektet  
framhöll  man föl jande:  
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"Inom ramen för  det  s  k MUT-arbetet  gjordes det  upp en rad 
studieplaner som pä den punkten utgör avskräckande exempel.  En 
långtgående målprecisering innebär en begränsning av handlings
fr iheten för  lärare och elever och en utveckling i  central is t isk 
r iktning i  s täl let  för  tvärtom. En s tarkare inriktning av skolarbetet  
på at t  ge al la  elever goda baskunskaper kan komma t i l l  s tånd utan 
at t  man stäl ler  upp detal jerade mål för  skolarbetet" .62) 

Någon s ådan precisering förekom inte hel ler  i  det  förslag t i l l  förändring 
av grundskolans läroplan som presenterades av Skolöverstyrelsen år  1978.  
Däremot infördes här  et t  nytt  begrepp -  kommunikationsfärdigheter  -
med vilket  avsågs:  "at t  tala  och lyssna,  at t  läsa,  skriva och räkna".63) 

I  den efterföl jande proposit ionen återkom såväl  begreppet  kommunika
t ionsfärdigheter  som en nyti l lkommen synonym -  basfärdighetsämnena.  
Här återfanns också begreppet  grundläggande färdigheter .  

Längre fram i  proposit ionen påpekades at t  de grundläggande färdigheter
na utgjorde grunden för  merparten av det  arbete som man utför  som 
vuxen.  Begreppet  basfärdigheter  föreföl l  däremot mindre ändamålsenligt .  
I  proposi t ionstexten formulerades det  på föl jande sät t :  

"Det  senare begreppet  (basfärdigheter)  är  något  oegentl igt .  Det  är  
en mängd färdigheter  som utgör bas för  en l ivskompetens i  et t  
modernt  samhälle.  Läsa,  skriva och räkna skil jer  s ig från övriga 
färdigheter  endast  genom skolans i  s tort  set t  exklusiva ansvar".6*f)  

På et t  f ler tal  s täl len i  proposi t ionen framkom nödvändigheten at t  s täl la  
krav på skolan,  när  det  gäl lde at t  ge al la  elever en god läs-  och 
skrivfärdighet .  Vilken målnivå el ler  kravgräns,  som därvid skulle  gäl la ,  
var  inte möjl ig a t t  precisera för  enskilda individer .  Däremot kunde en 
målnivå vara vägledande för  fördelningen av skolans resurser .  Innebörden 
av et t  fördelningsmål klargjordes på föl jande sät t :  

"Konkret  innebär et t  sådant  fördelningsmål två saker.  Ett  läsfärdig-
hetsprov ger  exempelvis  besked om vissa elevers läsförmåga är  
ot i l l fredsstäl lande.  Vid fördelning en av skolans lärarinsatser  skal l  man 
då främst  söka t i l lgodose dessa elevers behov,  innan resurserna 
används för  andra ändamål".65) 

Detta förutsat te  et t  material  med vars hjälp elevens färdigheter  kunde 
prövas el ler  diagnostiseras.  Enligt  skolministern borde därvid det  s  k 
åk-6-kri ter iet  ef tersträvas.  Uppgiften at t  utarbeta dylika diagnostiska 
prov överlämnades t i l l  Skolöverstyrelsen som i  apri l  1981 utkom med 
en försöksupplaga.66) 
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Vi skal l  i  det ta  sammanhang inte granska dessa prov.  Däremot kan vi  
notera a t t  proven inte utgör något  al ternat iv t i l l  den preciser ing av en 
gemensam bas som gällde inom MUT-projektet  ( j fr  not  6:55).  In te hel ler  
innehåller  de en uppsättning operat ionaliserade variabler  som är  
kännetecknande för  s tandardprov el ler  kompetenstext .  Svårigheterna at t  
precisera en minimikompetens berördes inledningsvis .  En sådan precisering 
skulle  också s trida mot den syn på språk och språkutveckling som 
återf inns i  den aktuel la  läroplanen,  där  såväl  grundläggande färdigheter  
som kommunikationsfärdigheter  s tår  som samlingsbegrepp för  färdighet
erna tala,  läsa,  skriva och räkna.  I  en reviderad utgåva av diagnosmateria
let  heter  det :  

"En del  elever kommer sent  igång med at t  lära sig läsa.  De behöver 
lugn och ro för  den första läs-  och skrivinlärningen.  Om de får  
utvecklas i  egen takt  i  början gör de of ta snabba framsteg senare .  
Räkna med at t  någon/några inte når  upp t i l l  målen för  lågstadiet  
förrän i  årskurser  4 el ler  5 och det ta  bara om de får  fortsat t  s töd 
för  läs-  och skrivinlärning på sina vi l lkor.  Med t id för  fortsat t  läs-
och skrivinlärning på mellanstadiet  bör eleverna med mycket  få  
undantag klara målen för  mellanstadiet  på våren i  årskurs 6".67) 

6.4 Läsundervisningen 

6.4.1 Den grundläggande läsundervisningen -  från metod t i l l  process 

Redan i  föregående kapitel  såg vi  exe mpel på hur den pedagogisk-psyko-
logiska forskningen engagerades för  frågor som rörde den grundläggande 
läsinlärningen.  Förenklat  ut tryckt  gäl lde det  dels  a t t  fast lägga den 
optimala t idpunkten för  en effekt iv läsinlärning,  dels  at t  söka faststäl la  
vi lken läsmetod som var mest  effektiv.  För at t  kar t lägga den individuella  
mognaden utarbetades standardiserade test .  Och för  at t  utpröva ol ika 
läsmetoder genomfördes experimentel la  undersökningar.  

Nödvändigheten av en fortsat t  forskning vad gäl lde barnens mognadsnivå,  
l iksom en närmare undersökning av konst i tut ionell t  bet ingade lässvårig
heter ,  framhölls  som synnerl igen angelägen redan av 1946 års  skolkorn-
mission.  Därt i l l  fann kommissionen det  vara angeläget  med et t  
nytänkande,  när  det  gäl lde läsmaterialet  med hänsyn t i l l  de utvecklings
psykologiska synpunkter  som forskarna redovisat .68) 

Undersökningar rörande skolmognadsproblemet,  l iksom den av Jon 
Naeslund genomförda metodundersökningen,  ini t ierades båda inom ramen 
för  Statens psykologisk-pedagogiska insti tut  som t i l lkom 1944 och år  1957 
överfördes t i l l  lärarhögskolan i  Stockholm. Samma år  fat tade r iksdagen 
beslut  om at t  inrät ta  Statens Försöksskola i  Linköping.  Båda dessa 
inst itut ioner förelades forskningsuppgifter  som rörde den grundläggande 
läsinlärningen.  Vid försöksskolan i Linköping kom inte minst  läs-  och 
skrivsvårigheter  a t t  utvecklas t i l l  e t t  omfattande forskningsområde under 
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ledning av Eve Malmqvist ,  en av de ledande forskarna inom o mrådet  u nder 
perioden 1955-1982.69) 

Som t idigare framgått ,  g av de resultat ,  som Jon Naeslund redovis ade,  i nte 
e t t  hel t  entydigt  svar  på frågan om metod.  För barn på högre 
begåvningsnivåer innebar således den analyt iska metoden en mindre 
fördel ,  medan den syntet iska metoden gav e t t  avgjort  bät tre  resultat  för  
de begåvningsmässigt  svagare barnen.  Enligt  Naeslund kunde det ta  
förklaras av at t  en verbal  analys av de i  e t t  ord ingående l judelementen 
stäl lde större krav på den intel lektuella  kapaciteten än den syntet iska.  
Därt i l l  kom at t  en sammanläsning av l judsymboler  lämpade sig i  Sverige 
med vårt  förhål landevis  l judenligt  s tavade språk.  

Vilken av de båda l judmetoderna,  som kom at t  t i l lämpas i  den 
pedagogiska praktiken,  avgjordes trol igen i  hög grad av den läslära som 
fanns t i l lgänglig.  Så byggde exempelvis  den t id igare nämnda läsläran 
"Nu ska vi  läsa",  med Fri ts  Wigforss som en av förfat tarna,  på en analyt isk 
metod.  En senare läslära "Första Boken",  med J on Naeslund,  Åke W Edflédt  
och Elsel i l l  By ttner  som förfat tare,  t i l lämpade huvudsakligen en syntet isk 
metod.  För båda dessa läsläror  gällde dock at t  förfat tarna noga 
underströk at t  endera läsmetoden varken kunde brukas renodlat  el ler  
passade för  al la  barnen i  en klass.70) 

I  direktiven priori terades inte hel ler  någon bestämd läsmetod.  Så het te  
det  t  ex i  särski l t  supplement angående lågstadiets  läsundervisning som 
utkom i  anslutning t i l l  försöksverksamheten med nioårig grundskola.  

"Att  de anvisningar,  som här ges,  i  rät t  s tor  utsträckning förutsät ter  
et t  användande av l judmetoden som ledande princip vid undervis
ningen samt textning i  s täl let  för  skrivning under de första 
modersmålsövningarna,  får  ej  uppfat tas  som et t  s tåndpunktstagande 
för  dessa t i l lvägagångssät t .  Supplementet  avser  inte at t  i  något  
avseende inskränka på den fr ihet ,  som al l t id bör t i l lkomma läraren,  
at t  i  s in undervisning söka sig fram efter  de vägar ,  han f inner mest  
framkomliga".71) 

Att  lära barnen förknippa språkljud och bokstavsymbol och at t  förena 
l jud t i l l  ord och meningar var  l iksom t idigare det  centrala i  den 
grundläggande läsundervisningen.  Huruvida undervisningen skulle  ta  sin 
utgångspunkt i  en större helhet  -  ord el ler  mening -  el ler  i  delarna -
de enskilda språkljuden -  överlämnades således även fortsät tningsvis  t i l l  
läraren at t  avgöra.  Någon vetenskapligt  faststäl ld "bästa metod" hade 
t i l lgängliga metodstudier  inte hel ler  kunnat  peka ut .  En kombination av 
varierande metoder framstod ef ter  hand som den bästa lösningen.  Här 
l iksom i  andra sammanhang gällde principen om individualisering,  vi lken 
förutsat te  en rat ionell t  organiserad undervisning inom klassens ram och 
särskilda hjälpåtgärder för  elever med ut talade svårigheter .72) 
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Med de ekonomiskt  goda åren,  som följde ef ter  andra världskriget  och 
framför al l t  under 1960-ta let ,  ökade förutsät tningarna at t  t i l lgodose dessa 
elevers behov av extra stöd och hjälp genom en utbyggnad av skolmog-
nadsklasser ,  läsklasser  och läskliniker .  Den utbyggda specialundervisning
en minskade samtidigt  de interindividuella  differenserna inom klassens 
ram. Den undervisningsgrupp som klassläraren hade a t t  undervisa blev 
härigenom mera homogen.73).  

Utveckling mot en differentiering genom specialundervisning vände vid 
s lutet  av 1960-talet  t i l l  s in motsats .  Integrat ion och samordnad 
specialundervisning framhölls  nu som organisatoriska lösningar,  vi lket  
innebar at t  elever med särskilda svårigheter  skulle  erhål la  individuell  
hjälp inom klassens ram. Denna vändning kan förstås mot bakgrund av 
den betoning av elevernas socia la utveckling som kom t i l l  ut tryck under 
s lutet  av 1960-talet  och som fast lades i  den reviderade läroplanen 1969.  
Att  leva och samverka med varandra oavset t  handikapp el ler  nationali tet  
formulerades nu som övergripande mål.  Därt i l l  kom at t  elever i  
hjälpklasser  inte visat  s ig nå bät tre  kunskaper och färdigheter  än elever 
med motsvarande svårigheter  som fåt t  individuell t  s töd i  vanlig klass.  
I  praktiken torde denna form av paral lel lundervisning dessutom varit  
kostnadskrävande.  7 k)  

Som vi  t idigare berört ,  hade undervisningsteknologin och särskilda 
undervisningsprogram framståt t  som en möjl ighet  at t  individualisera och 
effektivisera undervisningen inom klassens ram. Til l t ron t i l l  sådana 
program började dock svikta vid s lutet  av 1960-talet .  Lärarens uppgift  
kunde inte inskränkas t i l l  a t t  enbart  gälla  organisation och handledning.  
Som t idigare framgått ,  framhölls  vikten av kontakt  och samspel  mellan 
lärare och elever.  Dialogpedagogik framfördes som den nya lösningen.  

Begreppet  dialogpedagogik,  som lanserades i  början av 1970-talet ,  togs 
i  första hand i  bruk inom Barnstugeutredningen som föregick beslutet  
om en obligatorisk förskola år  1973.  I  det ta  sammanhang skall  det ta  
begrepp inte närmare diskuteras.75) Det  bör dock noteras a t t  det  synsät t  
el ler  förhållningssät t ,  som inrymdes i  begreppet ,  kom at t  framhållas som 
idealt  även för  grundskolan.  Begreppet  kan hänföras såväl  t i l l  de teorier  
om barnets  språkutveckling och den nödvändiga dialogen mellan barnet  
och den vuxne som t i l l  den pedagogik Paulo Freire utvecklade i  
Lat inamerika i  samband med försök at t  alfabetisera den fat t iga 
slumbefolkningen.  I  första hand torde det  ha vari t  utvecklingsteorierna 
som vari t  vägledande för  de intentioner som framfördes för  svenskunder
visningen vid början av 1970-talet .76) Dessa teorier  kan också sägas ha 
legat  t i l l  grund för  den s  k LTG-metoden el ler  "Läsning på talets  grund" 
som lanserades av Ulrika Leimar i  början av samma årt ionde.  Här bör 
det  dock uppmärksammas at t  en läsundervisning på talets  grund,  som 
utprövats  i  USA, red an fanns presenterad på svenska i  e t t  arbete av Åke 
W Edfeldt ,  en av de ledande svenska läsforskarna.77) 
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LTG-metoden introducerades som en reaktion mot de läsmetoder som 
sedan länge vari t  de al lmänt förekommande i  den svenska nybörjarunder-
visningen.  I  s in kri t ik mot de tradit ionella  läslärorna r iktade sig Leimar 
främst  mot deras begränsningar vad gäl lde ordval.  Ord som os,  âs ,  vis  
etc  t i l lhörde knappast  barnens ordförråd och låg inte hel ler  inom deras 
förestäl lningskrets .  Läsningen skulle ,  menade Leimar,  tvärtom utgå från 
barnens egna ord.  I  s in handledning ut t ryckte hon det  på föl jande sät t :  

"Utgångspunkten är  barnens eget  talade språk,  deras egna ord och 
de begrepp som l igger bakom. Den meningsbärande satsen i  barnens 
eget  ta l  utgör al l tså från början arbetsmaterial" .78) 

Kravet  på meningsbärande läsmaterial  el ler  texter  har  vi  t idigare set t  
exempel på i  den intressemetod som lanserades av Hammer och Wallgren 
i  början av 1900-talet .  Produktion av egna lästexter  har  vi  också se t t  
exempel på både hos Anna Kruse och Gottfr id Sjöholm T alets  grundlägg
ande betydelse vid läsinlärningen betonades också av Herman Siegvald.  
Vad som kan sägas vara något  nytt  var  betoningen av det  talade språket  
som det  brukades av barnen.  Metoden framstod också som en ny möjl ighet  
t i l l  e t t  aktiverande och individualiserat  arbetssät t ,  samtidigt  som den 
kunde erbjuda möjl igheter  t i l l  samverkan.  I s in handledning ut tryckte 
Ulrika Leimar det  på föl jande sät t :  

"Arbetsplanen för  LTG har utarbetats  för  a t t  möjl iggöra et t  
individualiserat  arbetssät t  vid läsinlärningen med många t i l l fäl len 
för  barnen a t t  samverka.  Det  öppna arbetssät te t  som karakteriserar  
LTG innebär at t  varje barn i  gruppen kan arbeta ut ifrån sina 
förutsät tningar.  1 de n tradit ionella  läsinlärningen där  man föl jer  en 
i  förväg skisserad inlärningsgång låses ofta  en undervisning t i l l  en 
nivågruppering och innebär en hård s tyrning framför al l t  i  inlednings
skedet .  Den gemensamma genomgången av bokstav ef ter  bokstav 
medför svårigheter  för  läraren at t  organisera arbetet  så at t  det  
motsvarar  varje barns behov".79) 

Mycket  har  tyckts  och skrivi ts  om LTG-metoden.  Vad som här kan noteras 
är  at t  LTG-metoden t i l lkom i en period då integrat ion och l ikhetsideologi  
s tod i  förgrunden.  Den t i l lkom också i  en t id,  när  läget  i  grundskolan 
framstod som akut ,  och progressivismens idéer  på nyt t  lyftes fram som 
lösningar på problemen.  

Vid samma t id förelåg dessutom något  av et t  vetenskapl igt  brot t  med 
den t idigare beteendeteknologin,  och intresset  r iktades mot Noam 
Chomskys språkteorier  och Jean Piagets  utvecklingsteorier .  Vid samma 
t id uppmärksammades även de teorier  om skilda språkl iga koder i  ol ika 
sociala klasser  som presenterats  av Basi l  Bernstein.80) 
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Dessa ol ika teorier  gav argument för  e t t  synsät t  som på nytt  sat te  
principerna om individualisering och s jälvverksamhet i  cen trum. Med det ta  
synsätt  var  inlärning at t  uppfat ta  som en aktiv process,  dä r  varje enskild 
elev måste få  möjl ighet  at t  arbeta ut ifrån sina förutsät tningar,  på sina 
vi l lkor och i  s in utvecklingstakt .  Att  kompensera för  ol ika inlärnings-
mässiga handikapp genom förebyggande åtgärder och r iktade resurser  
inom en sammanhållen arbetsenhet  framstod också som en lösning i  
SIA-utredningen.  Enligt  utredningen borde därvid t iden l iksom variat ion 
i  gruppsammansättningen i  s törre utsträckning kunna användas för  en 
rat ionell  individualisering.81) 

Utifrån såväl  teori  som ideologi  framstod således utveckling som en 
process som skulle fortgå kontinuerligt  genom skolstadierna och 
fortsät tningsvis  genom individens hela l ivslopp.  Skolan skulle  skapa 
betingelser  för  en individuellt  optimal utveckling och staten och 
arbetsgivaren ge möjl igheter  t i l l  å terkommande undervisning och 
utbi ldning.  Det  l ivslånga lärandet  framstod som något  s jälvklart  givet .  

Processtänkandet  och det  l ivslånga lärandet  har  i  hög grad bl ivi t  gi l t igt ,  
när  det  gäl ler  läsinlärning el ler  läsutveckling som det  numera heter .  I  
en bok om läsundervisningen i  grundskolan från år  1973 har Eve Malmquist  
angett  föl jande:  

"Läsfärdighet  bör betraktas som en utvecklingsprocess,  som pågår 
under en individs hela l ivst id från den t idiga barndomen upp t i l l  
vuxen ålder .  Utvecklingen av läsförmågan sker i  sekvenser.  För varje 
åldersnivå och utvecklingsnivå ges det  vissa al lmänna och vissa 
speciel la  läsfärdigheter  som bör behärskas".82) 

Även själva läsandet  har  beskrivi ts  som en process innefat tande en rad 
delaktivi teter  av såväl  fysiologisk som psykologisk ar t .  "Läsprocessen" 
i  denna betydelse kan dag sägas ha bl ivi t  e t t  vedertaget  begrepp.  

Dess s ammansatta  innebörd framgår av föl jande ci tat  hämtat  från Ingvar 
Lundberg,  även han en av dagens ledande forskare inom läs-  och 
skrivområdet .  Lundberg har  formulerat  det  på föl jande sät t :  

"Det  är  fråga om processer  som kontrol lerar  ögonens rörelser  och 
styr  dessa t i l l  successiva f ixeringspunkter  över texten;  det  är  
processer  för  bokstavs-  och ordidentif ikat ion där  särdrag analyseras 
och helheter  segmenteras;  det  är  fråga om fonologiska ( l judnings-
mässiga)  kodningar;  det  är  processer  där  språkets  syntaktiska 
strukturer  utnytt jas;  s lut l igen är  det  fråga om semantiska processer  
som leder t i l l  förståelse av det  som läses och som innebär at t  det  
läs ta samordnas med den information som redan f inns lagrad i 
långtidsminnet .  Hos de n skicklige läsaren är  al la  dessa processer  väl  
koordinerade och ömsesidigt  beroende".83) 
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Med läsning betraktad som en mental  process och läsfärdighet  som en 
kontinuerl ig utvecklingsprocess har  lärarens pedagogiska uppgift  övergått  
från handledarens t i l l  processhjälparens,  i  denna uppgift  l igger at t  
identifiera det  enskilda barnets  aktuella  utvecklingsnivå och dess 
eventuella  läsproblem samt a t t  hjälpa det  t i l l  vidare utveckling.  Den 
pedagogiska processen utvidgas därvid t i l l  a t t  gäl la  al la  skolstadier  och 
beröra al la  lärare oavsett  s tadium och undervisningsämne,  något  som 
fast lades redan i  Lgr -69,  när  utvecklingsteknologin ännu var förhärskan-
de.84) 

Med utveckling är  införs tåt t  framåtskridande.  Varje s ta dium i  läsutveck-
l ingsprocessen kännetecknas av a t t  barnet  erövrat  vissa färdigheter  och 
kan gå vidare mot nya mål.  Att  klargöra målen har  därvid framståt t  
som central t ,  medan medlen el ler  metoderna fåt t  en underordnad 
betydelse.  Vikten av en klarare precisering av målen betonades,  som 
framgått ,  redan i  SIA-utredningen.  

Nödvändigheten av at t  formulera näral iggande och klara etappmål för  
elevernas arbete f inns inskrivet  i  den senaste läroplanen -  Lgr - 80.  Enligt  
läroplanen bör målen formuleras i  samråd med eleverna,  vi lket  samtidigt  
avser  at t  öka deras motivat ion för  arbetet .  En viss  precisering av en 
generel l  målnivå för  respektive stadium förel igger också i  de diagnostiska 
mateiral  som t idigare berörts .  

Om det  f inns någon bästa läsmetod är  däremot al l t jämt en öppen fråga 
men också en fråga som al l t jämt väcker forskarnas intresse.  Så heter  
det  exempelvis  i  den senaste läroplanen:  

"Ett  omfat tande arbete pågår inom forskning och i  praktisk 
utprövning för  at t  f inna metoder som är  effektiva,  särskil t  för  barn 
med svårigheter .  Erfarenheter  måste få  styra arbetssät tet .  Alternativ 
belyses i  kommentarmaterial  t i l l  läroplanen".85) 

För närvarande förel igger en rad ol ika al ternat iv som var och en kan 
sägas göra anspråk på at t  vara lösningsgivare.86) Att  närmare redogöra 
för  dessa ol ika al ternat iv och det  omfat tande kommentarmaterial ,  som 
presenterats  i  serien "Svenska i  skolan",  är  inte möjl igt  inom ramen för  
denna avhandling.  När det  gäl ler  metodfrågan,  får  vi  dock påminna om 
at t  läsforskarna inte funnit  belägg för  någon bästa läsmetod gi l t ig för  
al la  nybör jare.  

Enligt  Ingvar Lundberg tycks den t id barnet  lägger ner  på lästräning 
vara av betydelse.87) Med hänvisning t i l l  Lundberg framhålls  föl jande 
i  handledningen t i l l  det  t idigare nämnda läsdiagnosmaterialet :  



189 

"Det s tora problemet här  är  a t t  elever som misslyckas i  den första 
läs-  och skrivinlärningen och halkar  ef ter  sina kamrater  snabbt  lär  
s ig at t  undvika läsning.  De goda läsarna i  årskurs 9 har  i  al lmänhet  
ägnat  betydligt  mer t id åt  läsning än de som läser  dål igt ,  t rots  at t  
de senare of ta  fåt t  omfattande specialundervisning".88) 

Lite  längre fram påpekas det  samtidigt :  

"Kravet  på t id för  läsning kan inte omtolkas och förenklas t i l l  krav 
på läsning av f ler  s idor el ler  f ler  böcker.  Kravet  på ökad konsumtion 
av böcker leder t i l l  en yt l ig och tanklös läsning som ger för  l i te  
utbyte i  kunskapssökande s ammanhang.  Ge t id å t  läsning innebär inte 
främst  Läs mera utan Läs uppmärksamt och med eftertanke".89) 

En betoning av t iden legit imerar  den förstärkning av modersmåls
undervisningen som nu beslutats .  Den ger  också stöd för  en individualise-
r ing vad gäl ler  undervisningst id så som det  förordades av SIA-utredningen.  
Årskurslös unde rvisning och individuella  s tudiegångar kan därvid ses som 
nya lösningar.  Konsekvenserna av dylika lösningar är  ännu ej  möjl iga a t t  
överblicka.  

6.4.2 Den fortsat ta  läsundervisningen -  från studieteknik t i l l  läslust  

Redan i  den kyrkliga lästradit ionen togs läsningen i  bruk för  en 
överföring av en ideologi  -  den lutherska läran.  Med den al lmänna 
folkskolan togs läsningen också i  bruk för  en överföring av en borger l ig 
ideologi  och mer al lmännytt iga kunskaper.  Läsningen framhölls  senare 
som medel  för  at t  inhämta al lmän information och för  vidare kunskaps
sökande.  Den tys ta läsningen,  som var kännetecknande för  den vuxne 
medborgarens läsning,  kom därmed at t  s täl las  i  förgrunden.  

Denna betoningen av läsning som en praktisk nytt ig färdighet  och av 
den tysta läsningen återkom i det  betänkande som avlämnades av 1946 
års  skolkommission.  Här förordades en successiv förskjutning dels  mot 
det  praktiskt  betydelsefulla ,  dels  mot sådant  som kunde grundlägga et t  
fortsat t  intresse för  eget  kunskapssökande.  Att  bibringa eleverna goda 
studievanor och studieteknik framstod därvid som en av skolans al lmän
na målsät tningar .  Under rubriken "Studiefostran" framhöll  kommissionen 
föl jande:  
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"En a v skolans vikt igaste uppgifter  är  al l tså at t  lära eleverna arbeta,  
s jälvständigt  och metodiskt .  Därvid spelar  själva s tudietekniken en 
vikt ig rol l .  Eleverna bör få  lära sig a t t  samla fakta och material  
ur  tabeller ,  diagram, kartor ,  register ,  kataloger ,  uppslagsböcker,  
fackli t teratur ,  t idningar och t idskrif ter ,  at t  hit ta  t i l l  bibl iotek,  
utnytt ja  dessas kataloger och rekvirera böcker,  at t  hit ta  i  böcker,  
a t t  utnytt ja  museer och utstäl lningar,  föreläsningar och fö reningsverk
samhet,  f i lm och radio som kunskapskällor ,  a t t  lära sig lyssna,  at t  
därvid föra anteckningar,  at t  del ta  i  s tudiecirkelarbete -  men 
samtidigt  sovra och bedöma ursprung och värde hos det  sålunda 
insamlade kunskapsmaterialet" .90) 

All  denna verksamhet,  d är  elevernas sjä lvständigt  samlade fakta från et t  
bret t  och varierande utbud av texter,  hade enl igt  kommissionen et t  
t redubbelt  syfte,  nämligen:  

"at t  ge eleverna sammanhängande personligt  t i l lägnade kunskaper,  
at t  ge dem studiefärdighet  och intresse för  fortsat ta  s tudier  samt 
hos de m grundlägga aktning för  sanningskravet  och för  motsägelselös 
sanning och objektivi tet" .91) 

Skolans ansvar,  när  det  gäl lde a t t  bibringa eleverna goda studievanor 
och studieintresse,  underströks också av departementschefen -  Josef  
Weijne -  i  den proposit ion som följde på det  långa utredningsarbetet  
och som föregick principbeslutet  om en nioårig enhetsskola år  1950.  Han 
påpekade här  nödvändigheten av at t  föra eleverna vidare från abc-boken 
t i l l  bibl io teken och den fr ivi l l iga bi ldningsverksamheten.92) 

Betoningen av den fr ivi l l iga bi ldningsverksamheten har  vi  redan t idigt  
set t  komma t i l l  ut tryck inom arbetarrörelsen.  Josef  Weijnes namn har 
vi  t id igare funnit  bakom motionerna om en förstärkning av undervisningen 
i  modersmålet  och räkning.  

Efter  andra världskriget  ökade efterfrågan på högre utbi ldad arbetskraft  
för  t jänster  inom såväl  industr in som inom den expanderande offentl iga 
sektorn.  Den ökade efterfrågan st imulerade t i l l  fortsat ta  s tudier .  Redan 
från mit ten av 1940-tale t  hade en omfat tande reklam för korrespondens
studier  vädjat  t i l l  den uppväxande generat ionens fr ivi l l iga s tudieambit ion 
och karriärsträvanden,  s trävanden som o ckså återf inns i  den l iberala synen 
på utbi ldning som personlig framgång och lycka.  Trycket  mot den högre 
utbi ldningen ökade,  samtidigt  som den förbättrade ekonomin gjorde det  
möjl igt  för  al l t  f ler  av befolkningens breda massa at t  låta  barnen 
fortsät ta  at t  s tudera.  
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Att s tudera med rät t  teknik kan därvid sägas ha framståt t  som själva 
nyckeln t i l l  s tudieframgång och t i l l  högre poster  i  samhäl let .  Förestäl l
ningen om en snabbare och effekt ivare läs-  och studieteknik som medel  
för  såväl  s tudie-  som yrkesframgång fokuserade den studietekniska 
färdighetsträningen,  en uppgif t  för  såväl  den al lmänna skolan som den 
fr ivi l l iga studieverksamheten.  Enligt  det  förslag t i l l  läroplaner för  
grundskola och fackskola,  som presenterades av 1957 års  skolberedning,  
skulle  en god studieteknik göra eleverna bät tre  rustade för  et t  
ändamålsenl igt  kunskapssökande även sedan de lämnat  skolan.93) 

1 fö rordet  t i l l  en separat  utgåva i  anslutning t i l l  et t  kursmaterial  från 
Brevskolan f rån år  1960 beskrevs kravet  på den vuxne läsaren på föl jande 
sät t :  

"Den moderna människan bl ir  i  växande omfattning tvungen at t  
konsumera tryckt  s toff .  Det  gäl ler  a t t  snabbt  kunna dra ut  det  
väsentl iga ur  t idningsart iklar ,  promemorior ,  rapporter ,  broschyrer  och 
böcker.  Samtidigt  är  det  uppenbart  a t t  många människor,  som si t ter  
på sådana poster  at t  de är  tvungna at t  läsa mycket  t ryckt  material ,  
inte besi t ter  den lästeknik som erfordras.  De kanske använder en 
felaktig och ineffekt iv ögonrörelseteknik el ler  de har  måhända a ldrig 
fåt t  lära sig at t  snabbt  extrahera själva huvudsynpunkterna i  t .  ex.  
en art ikel" .94) 

Det  kan hävdas at t  läs-  och studieteknik i  hög grad kom at t  s tå  i  
förgrunden vid över gången t i l l  den nioåriga grundskolan 1962.  Redan från 
lågstadiets  första k lass skul le  e leverna tränas t i ll  en god och ändamålsen
l ig läs-  och studieteknik.  Det  t idigare nämnda fortbi ldningsmaterialet  
-  "Självverksamhet och samverkan" -  erbjöd låg- och mellanstadielärare 
et t  s tort  utbud av övningar för  bl  a  lokaliseringsläsning,  översiktsläsning,  
djupläsning,  läsning av kartor ,  tabeller  och diagram. Som exempel på 
en god översiktsläsare hänvisades i  materialet  t i l l  Sven Stolpe som i  en 
art ikel  framstäl l t  det  på föl jande sät t :  

"En van läsares öga arbetar  på et t  hel t  annat  sät t  -  det  hål ler  s ig 
i  s tort  set t  r iktat  mot spal tens mit t  och tar  samtidigt  in et t  visst  
antal  ord el ler  rent  av rader".95) 

I  samma häfte presenterades e t t  antal  övningar med syfte a t t  öka 
f ixat ionsvidden hos e leverna.  Dessutom presenterades e t t  utdrag ur  NKI:s  
övningskurs i  snabbläsning -  "Vägen t i l l  snabbläsning" -  som övningsexem
pel  för  lärarna själva.  Uppgiften,  som bl  a  redovisade resultaten från 
e t t  amerikanskt  inst i tut  för  lästräning,  avslutades med a t t  lärarna skulle  
besvara et t  antal  frågor i  anslutning t i l l  den givna texten.  

Denna typ av uppgifter  i  anslutning t i l lgivna texter  blev vanliga inslag 
i  den pedagogiska praktiken under 1960-talet .  De introducerades redan 
på lågstadiet  via läseboken och t i l lhörande arbetsböcker.  Som exempel 
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på en läslära,  där  de studietekniska färdigheterna systematiskt  
inarbetades,  kan anges den t idigare nämnda "Första Boken" och ef ter
föl jande tvä läseböcker för  andra och tredje året  av Elsel i l l  Byttner ,  Jon 
Naeslund och Åke W Edfeldt .  Med denna läslära sat tes  eleverna redan 
i  första klass a t t  besvara frågor i  direkt  anslutning t i l l  läslärans texter .  
Här återfanns rader av uppgifter  av typ f lervalsfrågor,  matchning av ord 
och bi ld,  utelämnade ord och frågor med objektiva svar,  uppgifter  som 
också var  vanliga i  test  och undervisningsprogram.96) 

Studieuppgifter  el ler  instuderingsfrågor i  anslutning t i l l  läromedlen i  de 
ol ika kunskaps-  el ler  orienteringsämnena,  l iksom en t i l lämpning av de 
studietekniska färdigheterna vid mer el ler  mindre of ta  förekommande 
inslag av grupparbete,  s tudiebesök,  exkursioner blev också regel  för  den 
fortsat ta  undervisningen på låg- ,  mellan- och högstadiet .  

Som t idigare framhåll i ts ,  kan elevernas självverksamhet,  och givna 
program el ler  s tudieuppgifter  ses som en lösning på individualiserings-
problemet.  Det  har  också framhålli ts  at t  svenskämnet därvid kom at t  
understäl las  kunskapsinhämtandet  i  de s  k orienter ingsämnena.  Den 
självverksamhet,  so m styrdes via uppgjorda program och givna studieupp
gifter ,  l iknade i  hög grad den t idigare kri t iserade "fråge- och svar
metoden".  Sk il lnaden låg mer i  formen än i  innehållet .  Vad som t idigare 
skett  gemensamt och muntl igt  skulle  nu huvudsakligen göras individuell t  
och skrif t l igt ,  a l ternat ivt  i  grupp och med inslag av al ternat iva 
redovisningsformer.  

I  en grundskola,  som samtidigt  skulle  kvalif icera för  intagning t i l l  
fortsat ta  s tudier ,  var  de individuella  prestat ionerna samtidigt  i  hög grad 
avgörande.  Detta gäl lde inte minst  de elever som siktade mot sådana 
utbi ldningsmål t i l l  vi lka konkurrensen var  hård.  Med en god läs-  och 
studieteknik blev det  möjl igt  a t t  snabbt  inhämta de väsentl iga kunskaper
na ur  mängden av texter,  kunskaper som omvandlades t i l l  meri ter  på 
vägen mot högre mål.  

För många elever kan läsandet  sägas ha get t  utdelning.  De erövrade de 
nödvändiga meri terna och nådde fram t i l l  uppsat ta  mål.  För andra var  
läsandet  mödosamt och ledde inte fram t i l l  förväntade mål.  Att  sådana 
elever ef terhand uppvisade en sjunkande motivat ion och vände undervis
ningen ryggen kan förstås,  vi lket  dock inte behöver innebära at t  de hel t  
undvek at t  läsa.97) 

Som t idigare framhåll i ts  påpekade SIA-utredningen sambandet  mellan 
elevernas sjunkande motivat ion och brister  i  deras grundläggande 
färdigheter .  

Vissa åtgärder har  redan vidtagits  för  at t  s tärka den grundläggande 
färdighetsträningen i  såväl  grund- som gymnasieskolan.  Den kri t ik som 
riktades mot den al lmänna grundskolan under 1970-talet  torde ha spelat  
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rol l .  Kri t iken ut t rycktes inte minst  av de de grupper inom mellanskikten 
som är  beroende av utbi ldning som karriärväg.  Med en vikande 
arbetsmarknad på en a l l t  högre nivå kan en t idigare social  posi t ion tänkas 
bl i  a l l t  svårare a t t  upprät thål la  för  nästa generat ion.98) 

En annan orsak t i l l  e levernas sjunkande motivat ion låg,  enligt  SIA-utred-
ningen,  i  skolans arbetssät t .  I  betänkandet  framfördes bland annat  
föl jande:  

"Tendenser t i l l  överbetoning av vissa typer av aktivi teter  på 
bekostnad av andra är  skönjbara i  undervisningssi tuat ionen i  d ag.  Man 
talar  sålunda om stencilraseriet ,  vi lket  pekar på överdrif ter  när  det  
gäl ler  en speciel l  akt ivi tet ,  nämligen den där  eleverna sysselsät ts  
med a t t  besvara frågor i  en mer el ler  mindre t i l l rät talagd text" .99) 

En av orsakerna t i l l  denna ensidighet  menade utredningen vara den 
missuppfat tning som gällde i  f råga om aktivi tet .  Självverksamhet och hög 
aktivi tet  uppfat tades t  ex enbart  gäl la ,  när  eleverna arbetade för  s ig 
själva.  Andra missuppfat tningar var  at t  grupparbete sågs som mer 
aktiverande än klassundervisning och at t  lyssna akt ivt  bara gäl lde om 
eleverna samtidigt  förde anteckningar.  

I  dag betonas språket  som kommunikation mellan människor och 
nödvändigheten av at t  hos den uppväxande generat ionen grundlägga en 
läslust  som inte s tannar vid den nödvändigaste informationsläsning utan 
motiverar  dem t i l l  en fortsat t  färdighetsträning.  Som vi  set t  f inner en 
sådan betoning stöd i  aktuel l  forskning,  där  läsfärdighet  betraktas som 
en fortgående utvecklingsprocess l ivet  igenom. Nödvändigheten av at t  
skapa läslust  torde inte minst  gäl la  de elever för  vi lka en fortsat t  
lästräning inte självklart  är  et t  medel  at t  nå högre utbi ldningsmål och 
posi t ioner i  sam hället .  I  de t ta  sammanhang aktual iseras valet  av läs texter .  

6.4.3 Lästexterna 

I föregående kapitel  såg vi  exempel på stat l iga åtgärder som syftade 
t i l l  a t t  skapa större enhetl ighet  i  skolans textutbud och hål la  undan 
sådant  som bedömdes vara undermåligt .  Med et t  växande textutbud och 
en ökad läsfärdighet  blev det  även en vikt ig uppgift  f ör  skolan at t  genom 
undervisning fostra de bl ivande medborgarnas smak för  god fack- och 
skönli t teratur .  

Att  lära eleverna kri t iskt  bedöma och ta  stäl lning t i l l  utbudet  av l ästexter  
framfördes som et t  av syftena med skolans studiefostran som den 
formulerades av 1946 års  skolkommission (not  6:91).  Objektivi tet  blev 
därmed et t  nyckelbegrepp.  En undervisning som skulle t jäna al la  oavset t  
social  bakgrund,  poli t isk t i l lhörighet  el ler  rel igiös åskådning måste också 
framstå som neutra l .  
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Estet isk fostran var  e t t  annat  av de al lmänna mål för  skolans verksamhet 
som formulerades av 1946 års  skolkommission.  Även för  denna uppgift  
engagerades modersmälsämnet och framför al l t  iäsundervisningen.  
Kommissionen formulerade uppgif ten på föl jande sät t :  

"En lång rad av skolans ämnen har möjl ighet  at t  väcka sinnet  för  
konstnärl iga kvali teter .  I  modersmålet  bör l i t teraturläsningen läggas 
så,  a t t  eleverna från början lär  s ig uppskatta  diktens skönhetsvärden 
och så småningom vänjer  s ig a t t  väl ja  god l i t teratur  framför dål ig.  
Nödvändigt  torde därvid vara at t  i  högre grad än nu lå ta  eleverna 
syssla med modern l i t teratur ,  som de lät tare kan få  personlig 
anknytning t i l l 'MOO) 

Den kommentar  kring valet  av l i t teratur ,  som görs i  s lutet  av ci tate t ,  
bör uppmärksammas.  Här rekommenderades et t  ökat  inslag av modern 
l i t teratur  som kunde t i l l ta la  t idens barn och ungdom, något  som också 
återkom i  den efterföl jande undervisningsplanen 1955.  

Vi har  t idigare set t  exempel på hur lärarkåren redan vid sekelskif tet  
sökte få  t i l l  s tånd mera barnvänliga lästexter.  Vi har  också set t  exempel 
på hur lärarna engagerade sig i  kampen för  nya läseböcker och mot den 
dåliga l i t teraturen.  Vid början av 1940-talet  ini t ierade Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening även en r iksomfattande enkätundersökning om 
läsintresset  och lä svanorna i  å ld rarna 7 t il l  20 år .  Resultaten publ icerades 
år  1947 i  en utgåva med t i teln "Ungdom läser" i  serien Pedagogiska 
Skrif ter .101) 

Även om undersökningsmetoden och resultaten ur vetenskaplig synpunkt 
kan diskuteras,  ger  de ändock en bild av vi lka böcker som var aktuella  
bland barn och ungdom vid s lu tet  av andra världskriget .  Bland undersök
ningens småskolebarn nämndes böcker som "Pelle  Svanslös",  Elsa Beskows 
barnböcker och några av sagans klassiker  som "Rödluvan",  "Snövit"  och 
"Askungen".  Bland pojkarna nämndes också boken om "Robinson Cruse".  

Den sis tnämnda boken återkom bland såväl  pojkar som fl ickor i  
folkskoleåldern.  Hos pojkarna i  den na grupp var Biggelsböckerna favori ter ,  
medan "Onkel  Tom" och Språkfåleböckerna stod högst  på f l ickornas l is ta .  
I  samtl iga åldersgrupper lästes veckotidningar,  där  serierna t i l ldrog sig 
s törsta intresset .  I  anslu tning t i l l  den kolorerade veckopressen har  Larson 
gjort  föl jande kommentar:  

"I  ung domens häft iga k ri t ik av veckotidningar o ch moderna bestsel lers  
f inns något  av verkligt  moral iskt  patos och något  av fr iskt  spirande 
l ivs reaktion inför  det  t röt ta  och nersolkade.  Ungdomen är  bät tre  
än si t t  rykte".102) 
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Som framgått  i  föregående kapitel  innebar 1930-talet  en t id av social  
oro.  I  sam ma t id stod inte minst  ungdomens moraliska förfal l  i  förgrunden 
för  de etablerade samhällsmedborgarnas uppmärksamhet.  

I  c i ta tet  ovan tycks Lorentz Larson ifrågasät ta  den gamla klagovisan om 
ungdomens förfal l .  Et t  l iknande ifrågasät tande återfanns i  ef terkrigs
t idens uppfostr ingsdebatt .  I  s täl le t  för  moraliskt  fördömande och aga stod 
nu barnets  behov av förståelse,  rörelsefr ihet  och kärlek i  c entrum. Denna 
efterkrigst idens nya syn på barn och barnuppfostran återspeglades också 
i  barn-  och ungdomsli t teraturen med "Pippi  Långstrump" som något  av 
en pionjär .  I  e f terföl jande recensioner och debatt  f ick boken motta både 
r is  och ros.  Bland kri t ikerna framstod nämligen Pippi  som et t  dål igt  
föredöme för  den uppväxande generat ionen.103) 

Den t idigare nämnda läsläran -  "Nu ska vi  läsa" -  som utkom i  början 
av 1950-talet ,  gav i  viss  mån ut tryck för  den nya synen på barn.  

Syftet  med läsläran var i  första hand at t  ge en psykologiskt  motiverad 
lärogång från det  lät tare t i l l  det  svårare.  Att  med små steg systematiskt  
lära barnen behärska själva läskonsten kan med andra ord sägas ha vari t  
det  primära.  Innehållet  i  texterna f ick rät ta  sig efter  denna princip.  

De moraliskt  uppfordrande och sedelärande texter,  som vi  s et t  i  t idigare 
läsläror ,  återfanns inte här .  1 s tä l let  för  tvång el ler  pl ikt  rådde lek och 
lust .  Så visade redan bi lderna på omslaget  a t t  det  var  rol igt  a t t  gå i  
skolan och lära sig läsa .  Och i  en text  med rubriken "Tor räknar" kunde 
barnen i  första klass läsa föl jande:  

"Tor r i tar  inte nu.  
Han räknar i  s in räkne-bok.  
Han räknar s tora ta l .  
-  Ska Tor räkna f ler  tal  nu? 

frågar mor.  
-  Räkna är  så skoj ,  sa  Tor.  

Jag kan så rol iga tal .  
-  Läsa är  rol igare,  sa Lena".  104) 

Nödvändigheten av a t t  genom samhällets  aktiva stöd hjälpa den unga 
generat ionen t i l l  lämplig l i t teratur  aktualiserades i  en motion i  
r iksdagens Andra Kammare år  1949.  I  motionen,  som skrivi ts  av två 
kvinnliga socialdemokrater ,  hemstäl ldes om en utredning av lämpliga 
åtgärder i  d enna f råga.105) Motionen f ick utskottets  och r iksdagens bifal l ,  
och ärendet  överlämnades t i l l  den si t tande bokutredningen,  vars  
betänkande avlämnades år  1952.  1 betänkandet  redovisades en rad 
åtgärder med syfte at t  utveckla önskvärda läsvanor hos befolkningen.  
Här anfördes bl  a  föl jande:  
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"Ty e ndast  om man har möjl ighet  at t  erbjuda skolbarnen värdefullare 
l i t teratur ,  kan man motarbeta den ur många synpunkter  mindre 
önskvärda läsningen av undermålig l i t teratur .  Genomgången av 
t i l lgänglig l i t teratur  om läsvanor har  visat ,  a t t  det  förel igger e t t  
enkelt  samband mellan skolgång och l i t teratursmak -  ju längre 
skolgång desto mer nyanserat  bl ir  l i t teraturvalet .  Utsträckningen av 
skolpliktst iden kan därför  ut  al lmän kulturel l  synpunkt betraktas som 
en gynnsam förutsät tning för  uppkomsten av bät tre  bokvanor.  106) 

En utbyggnad av skolpliktst iden var i  princip beslutad och f ick genom 
uttalanden som i  ci ta tet  ovan yt ter l igare argument.  

Som särskild åtgärd och för  a t t  väcka intresse för  böcker anordnades 
från våran 1955 en årl ig propagandakampanj under benämningen 
"Ungdomens bokdagar".  1 ans lutning t i l l  de första bokdagarna t i l ls täl ldes 
skolledarna en skrivelse f rån Skolöverstyrelsen,  där  skolorna uppmanades 
at t  på lämpligt  sät t  fästa elevernas uppmärksamhet på värdet  av goda 
böcker och understryka bokens betydelse framför seriemagasinen och 
l iknande utgåvor.107) 

Uppmaningen at t  motverka elevernas dragning t i l l  serieläsning återkom 
också i  1955 års  undervisningsplan.  I  anvisningarna för  läsundervisningen 
angavs föl jande:  

"Elevernas fr ia  läsning bör på al la  sät t  uppmuntras och underlät tas .  
Härvid bör klassläraren samarbeta med skolans (skoldistr iktets)  
bibliotekarie.  Det  är  emeller t id av stor t  värde,  at t  ej  endast  
skolbibl io tekarien utan även varje annan lärare har  kännedom om 
barn- och ungdomsli t teraturen.  Därigenom ges bl .  a .  möjl ighet  a t t  
motverka barnens läsning av enklare seriemagasin och annan 
tvivelaktig l i t teratur .  I  det ta  syfte kan samråd med hemmen vara 
at t  rekommendera".!08) 

Med 1 960-talet  föl jde en radikalisering och poli t isering av kulturklimatet  
med en åtföl jande kri t ik av den s  k "f inkulturen".  

Vid s lu tet  av decenniet  hade nya texter  för  barn och ungdom fåt t  genom
slag på bokmarknaden.  Dessa mer real is t iska texter  behandlade frågor 
som t idigare vari t  tabu och som avslöjade de gamla myterna om 
människan,  f amil jen och s amhället .  De nya texterna vil le  påverka läsaren 
och f örändra verkligheten.109) "Medvetandegörande" blev et t  begrepp som 
i  början av 1970-tale t  t rängde ända in i  skolans värld.  Många av de nya 
texterna sat te  även skolans värld under debatt .  Ett  i frågasät tande av 
skolan l iksom talet  om skolans kris  kan i  nå gon mån sägas ha känntecknat  
decenniet .  Samtidigt  betonades skolans ansvar för  elevernas sociala 
utveckling.  



197 

Redan med Lgr -62 t i l ldelades skolan uppgiften at t  i  en al l t  mer 
internat ionaliserad värld förstärka de demokratiska principerna om 
jämlikhet  och jämstäl ldhet  och utveckla den uppväxande generat ionens 
känsla av samhörighet ,  sol idari tet  och medansvar.  I  det ta  sammanhang 
kunde barn- och ungdomsli t teratur  ge utgångspunkt för  samtal  med syfte 
at t  "fostra eleverna t i l l  ansvar inför  famil j  och samhälle och t i l l  känsla 
av samhörighet  också med människor av andra raser,  kulturer  och 
mil jöer".  110) 

Den nya känslan av internat ionell  samhörighet  och respekt  för  människor 
från andra kulturer  kan också avläsas i  läseböckerna.  De exotiska bi lder  
av barn i  andra länder,  som återfanns i  serien "Nu s ka vi  lä sa",  och den 
stereotypa negerbild,  som fåt t  symbolisera bokstaven ri  i  "Första 
läseboken",  var  inte längre möjl iga.  De båda fantasif igurerna Li och Lo,  
som skildrats  i  den senare läsläran,  var  hel ler  inte möjl iga. l l l )  Nu gäl l de 
i  s täl let ,  l iksom för barn- och ungdomsli t teraturen i  övrigt ,  mer real is t iska 
texter  och texter  som betonade l ikhet  mellan kön och mellan ol ika 
etniska grupper.  

Realism och internationalism kan också sägas vara det  som karakterise
rade den nya läsläran -  "Nu läser  vi"  -  som utkom år  1970.  Liksom i  
f lera t idigare iäsläror  har  texterna centrerats  kring en familj .  Både far  
och mor yrkesarbetar .  Alla,  oavset t  kön,  del tar  i  hushållsarbetet .  Här 
har  också katten och hunden förlorat  s ina gamla uppgifter  at t  jaga r åt tor  
och vakta huset .  De har bl ivi t  säl lskapsdjur .  

I  d en nya läsläran har  de tecknade bi lderna av barn från ol ika kulturer  
komplet terats  med fotografier .  Om dessa barn kunde texterna berät ta  
at t  de lekte och gick i skola precis  som svenska barn.  I  en text  med 
rubriken -  "Skol-vägen" -  står  exempelvis  föl jande at t  läsa:  

"Jim är  så f in i  dag.  
Han har  ny vi t  blus och nya skor.  
I  dag ska han börja skolan.  
Vägen är  gui  och rak.  
Himlen är  blå.  
Luften är  het .  
J im tar  av skorna.  
Han rör  på sina bruna bara tår .  
Hela hans hud är  brun 
och tänderna lyser  vi ta"112) 

Princperna om samhörighet ,  sol idari tet  och internat ionell  förståelse 
kvarstår  som övergripande mål även i  den nu aktuel la  läroplanen Lgr 
-80.  När det  gäl ler  valet  av läs texter  görs en åtski l lnad mellan läsning 
av sakprosa och l i t teratur .  Medan den förra hör samman med läsningen 
i  or ienteringsämnena,  bör den senare få dominera svenskämnet.  Detta 
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understryks också i  de mål som anges för  svenskundervisningen,  där  det  
heter:  

"Skönli t teratur  bör särskil t  uppmärksammas.  Litteraturläsning i  skolan 
och i  hemmet skal l  syfta t i l l  a t t  skapa et t  bestående bok- och 
läsintresse".  113) 

Utifrån vad som t idigare redovisats  kan det  hävdas at t  skapa e t t  
bestående läsintresse el ler  läslust  är  själva problemet.  Detta problem 
återf inns,  som forskningen upprepade gånger visat ,  f ramför al l t  hos barn 
och ungdom i  de lägre samhällsklasserna.  Det  bekräf tades också av 
resultaten från de komparat iva studier  som redovisats  inom IEA-projektet ,  
resultat  som inte enbart  gäl lde Sverige.  I  en rappor t  om "Läsning och 
l i t teratur" framhålls  föl jande:  

"De särskilda analyserna av et t  s tor t  anta l  bakgrundsfaktorer  har  
visat ,  a t t  brist  på böcker och annat  lässtoff  i  hemmet t i l lsammans 
med ot i l l räcklig uppmuntran från föräldrarna leder t i l l  a t t  elever 
från sådana hem får  en sämre läsförmåga och a t t  de läser  mindre 
på sin fr i t id än övriga elever.  Inte hel ler  de effekterna försvinner 
efter  de första skolåren,  utan elever från bokligt  och kul turel l t  
mindre gynnade hem fortsät ter  a t t  läsa mindre under hela högstadiet  
och sedan också på gymnasiestadiet" . l  14) 

För skolans del  framhålls  i  dag ol ika åtgärder med syfte at t  s t imulera 
barnens språkutveckl ing och läslust .  Redan i  förskolan förordas kommu
nikat ionsträning och högläsning,  r im och ramsor,  sagor och meningsfulla  
texter .  Som exempel kan också nämnas en ny läslära för  1980-talet  med 
t i teln "Första läseboken". l  15) 

Denna läslära med t i l lhörande lärarpärm bygger på slutsatser  som 
redovisats  från aktuel l  forskning och upptar  texter  av de mest  kända 
och lästa barnboksförfat tare som Astrid Lindgren,  Gunnel  Linde,  Barbro 
Lindgren och Hans Peterson.  ABC-läran presenteras med hjälp av Lennart  
Hellsings r immade verser,  och i  förordet  r iktar  s ig Astr id Lindgren direkt  
t i l l  nybörjaren med bl  a  föl jande ord:  

"Nu är  det  så a t t  många barn med glädje lär  s ig läsa.  Men sedan 
är  det  som om de tappade sugen,  och vi l l  inte längre.  Det  måste 
vara för  at t  de inte hi t tar  någonting t i l l räckl igt  lockande i  s ina 
läseböcker.  Men vi  som har gjort  den här  boken,  vi  har  nu verkligen 
försökt  få  den så rol ig och omväxlande vi  har  kunnat .  Bara för  at t  
du inte ska tappa sugen.  Gör inte det  då".116) 

Uppmaningen är  givetvis  lovvärd.  Samtidigt  kan den sägas vara en 
uppmaning i  en t id då de kan synas lät t  at t  inte bara tappa lusten t i l l  
fortsat t  läsning utan även tron på framtiden.  I  samma t id fokuseras 
intresset  på individen och på frågor om fr ihet  och identi tet ,  motiv som 
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också återkommer i  den aktuella  barn- och ungdomsli t teraturen.  Själv
förverkligandet  tycks åter  ha bl ivi t  det  övergripande målet .  117) 

Parat  med sökandet  ef ter  en egen identi tet  f inns också en tendens t i l l  
något  av et t  återskapande av en nationell  identi tet .  Tendensen är  ännu 
oklar  men f inns inrymd i  betoningen av kulturarvet  och det  ökade 
intresset  för  l i t teraturens klassiker .  

Motiven för  en betoning av kulturarvet  är  många.118) Vad som skall  
definieras som klassiker  och hur dessa texter  kan tänkas t i l l ta la  dagens 
unga generat ion är  en fråga för  fortsat ta  s tudier .  

6.5 Skrivundervisningen 

Vi har  t id igare berört  skolkommissionens betoning av den muntl iga 
framstäl lningen,  en färdighet  som man menade fåt t  ökad praktisk 
betydelse och därför  också behövde den kraft igaste förstärkningen i  
skolans modersmålsundervisning.  Även den skrif t l iga framstäl lningen 
borde,  enl igt  kommissionen,  inriktas mot det  praktiska.  Med praktisk 
inriktning avsåg man därvid:  

"at t  skriva brev av ol ika slag,  t .  ex.  t i l l  vänner och anförvanter ,  
f i rmor,  myndigheter ,  överordnade etc.  På högstadiet  måste lär jungar
na få  arbeta med skrivning av den art ,  som förekommer i  förenings-
och organisat ionsarbete samt i  vanliga medborgerl iga samman
hang".!  19) 

En naturl ig uppgift ,  som anknöt t i l l  verksamheten i  vardagliga samman
hang,  var  a t t  låta  den fr ia  skrivningen,  l iksom den muntl iga framstäl l 
ningen och föredragen inför  klassen,  bygga på det  stoff  som insamlats  
under läsningen (jfr  not  6:90).  Skrivningen skulle  därvid inte vara prov 
på minneskunskaper utan mer en fr i  framstäl lning ut ifrån det  givna 
s toffet .  En sådan framstäl lning tog skrif tspråket  i  bruk och förutsat te  
även vissa formella färdigheter  som skrivundervisningen också skulle  
förmedla.  Liksom i  t idigare kapitel  skal l  vi  i  det  föl jande belysa 
rät tskrivningen,  den skrif t l iga framstäl lningen och välskrivningen.  

6.5.1 Til lbaka t i l l  den rät ta  stavningsnormen 

Som t idigare redovisats  kunde Cari ta  Hassler-Göransson,  genom at t  
jämföra standardprovsresultat  från 1920-talet  med provresultat  från 
1930-talet ,  konstatera en uppgång i  elevernas rät ts tavningsförmåga.  Den 
observerade förbättr ingen menade hon vara en effekt  av en förbät trad 
undervisning.  
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Vid mit ten av 1950-talet  genomförde hon åter  en ordfrekvensstudie med 
samma syfte som t idigare,  nämligen at t  utarbeta standardiserade 
rät ts tavningsprov och lägga en grund för  skolans rät tskrivningsundervis
ning.  Den t id igare konstaterade uppgången i  elevernas färdighetsnivå 
hade nu vänt  t i l l  s in motsats .  

I sin rapport  har  Cari ta  Hassler-Göransson diskuterat  ol ika tänkbara 
orsaker t i l l  den observerade n edgången i  elevernas färdighetsnivå.  Största 
förklaringsvärdet  t i l lskrev hon därvid faktorer  som elevernas koncentra
t ionssvårigheter ,  kursplanernas stoffanhopning och den ökade toleransen 
gentemot stavfel .120) 

Att  inträdesproven t i l l  läroverket  avskaffats  var  möjl igen en relat ivt  
betydande faktor ,  menade Hassler-Göransson.  Stoff trängseln l iksom de 
vagare anvisningarna i  t implanen hade möjl igen också minskat  t iden för  
rät tskrivning.  Och elevernas o ro,  som kunde ha gjort  dem mer disponerad 
för  läs-  och skrivsvårigheter ,  kunde tänkas bero på de förändringar i  
föräldrastödet  som följ t  av at t  mödrarna i  ökad utsträckning yrkesarbeta-
de.  

Vid en efterföl jande konferens,  anordnad av Svenska seminarielärarföre
ningen våren 1960,  diskuterade ledande pedagoger t i l lbakagången i  
elevernas stavningsförmåga.  Konferensen inleddes med e t t  inlägg av 
Cari ta  Hassler-Göransson under rubriken;  "Bör e n sjunkande stavningsnivå 
accepteras?".  

I de n efterföl jande diskussionen påtalades bl  a  den försämrade discipl inen,  
det  s lappa ut talet ,  nedskärningen av undervisningst id och brister  i  de 
bl ivande lärarnas stavningsförmåga.  Bland åtgärdsförslagen återkom 
nödvändigheten av en individualiserad undervisning l iksom en ökad 
tolerans mot individuella  svårigheter .  Därt i l l  f ramhölls  möjl igheten at t  
med en förnyad stavningsreform vända den negativa tendensen i  e levernas 
färdighetsnivå.  

Enligt  docent  David Löfber g,  som vid samm a konferens presenterade ol ika 
inlärningsteorier  i  samband med rät ts tavning,  kunde en stavningsreform 
leda t i l l  en mer konsekvent  s tavning av svenska språket  och därmed en 
säkrare känsla för  den rät ta  stavningen.  Si t t  föredrag inledde Löfberg 
med föl jande kommentar:  

"Dessbättre t i l lmäter  man inte numera rät tskrivningsförmågan samma 
avgörande betydelse som man gjode en gång i  t iden.  Men rät tskriv
ningen tar  ändå så mycket  av låg- och mellanstadiets  t id i  skolan,  
a t t  den al l t id känns som et t  påträngande problem. Ibland tröt tnar  
man på problemet,  och då l igger diskussionen nere.  Det  tycks ha 
varit  så en t id .  Vissa tecken tyder emeller t id på a t t  det  börjar  bl i  
aktuel l t  igen".121) 
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Löfberg avslutade sin framstäl lning med at t  peka på behovet  av en 
fortsat t  forskning för  at t  nä säkrare kunskap om hur rät ts tavningsför
mågan byggs upp.  Under det  föl jande 1960-talet  presenterades et t  antal  
s törre forskningsarbeten om rät ts tavning.122) 

I  den al lmänna pedagogiska debatten tycks dock rät ts tavningen inte ha 
vari t  särskil t  aktuel l .  Som t idigare påpekats  fanns vid denna t id s tarka 
förväntningar knutna t i l l  undervisningsprogram, där  varje elev kunde gå 
fram i s in egen studietakt .  En större tolerans för  avvikelser  gentemot 
stavningsnormen l iksom en större förståelse för  individuella  svårigheter  
torde också bidragit  t i l l  a t t  problemet inte framstod l ika akut .  När det  
gäl lde rät tning av elevernas skrif t l iga arbeten,  gav exempelvis  grund
skolans första läroplan (Lgr -62) föl jande anvisning:  

"Rättning av skrif t l iga arbeten skall  a npassas efter  elevernas förmåga 
at t  t i l lgodogöra sig denna form av undervisning och helst  ske vid 
personlig kontakt  mellan elev och lärare.  Sådana fel  som därutöver 
behöver påpekas markeras på låg- och mellanstadierna lämpligen 
genom understrykning med blyerts  el ler  i  vissa fal l  genom en 
anvisning i  marginalen". l23) 

Anvisningarna i  c i tatet  kan också förstås mot bakgrund av den förändring 
i  synen på barnet  som aktualiserades i  uppfostr ingsdebatten redan ef ter  
andra världskriget .  Nu gä l lde icke längre at t  moralisera och f ördöma utan 
psykologisk förståelse.  Lärarens påpekande av fel  och brister  var  en 
privatsak för  den enskilde eleven och skulle  g öras så diskret  som möjl igt .  
Enligt  Lgr -62 skulle  al la  fel  inte hel ler  markeras i a l la  skrivningar.  
Beröm skulle gå före klander.  124) 

Med övergången t i l !  1970-talet  s tod bristerna i  e levernas grundläggande 
färdigheter  åter  i förgrundem, denna gång framhölls  de vara en av 
orsakerna t i l l  motivat ionsproblemet på grundskolans högstadium. 
Betoningen av de grundläggande färdigheterna,  som förordades av 
SIA-utredningen,  har  fåt t  genomslag i  Lgr -80.  När det  gäl ler  rät ts tav 
ningen, anger samma läroplan ett uttalat slutmål för undervisningen i 
grundskolan.  !  anvisningarna har  det  formulerats  pä föl jande sät t :  

"Skrivningen skall  utgå från det  ta lade språket  som eleverna har när  
de kommer t i l l  skolan.  Gradvis  skal l  de lära sig skriva i  överensstäm
melse med vedertagna normer för  s tavning,  ordböjning ,  meningsbygg
nad och ordval .  Målet  skal l  vara at t  eleverna kan stava när  de slutar  
grundskolan".125) 

6.5.2 Den skrif t l iga produktionen -  et t  medel  för  kommunikation 

Med den moderna grundskolan har  den t idigare skrivtradit ionen med 
avskrivning och skrivning ur  minnet  defini t ivt  avskrivi ts .  De s is ta  resterna 
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återfanns i  1955 års  undervisningsplan,  där  skrivningen ur minnet  fort
farande stod upptaget  i  kursplanen för  de t re  första klasserna.  

Som t idigare redovisats  b etonade 1946 å rs  skolkommission en fr i  skrivning 
grundad på det  s toff  som inhämtats  i  läsningen av ol ika slags texter ,  
en skrivning som skulle vara praktiskt  inriktad (jfr  not  6:119).  Den 
estet iska fostran förusat te  samtidigt  a t t  eleverna själva skulle  utöva en 
viss  konstnärl ig verksamhet,  dvs få  möjl ighet  t i l l  e t t  fr i t t  skapande i  
ämnen som modersmålet ,  sång,  musik,  rytmik,  teckning och slöjd.  I  d et ta  
sammanhang underströk kommissionen vikten av at t  utveckla "individuell  
s t i l  och gestal tningsförmåga".  126) 

Även om skrivningens praktiska nytta  således var  angelägen så f ick de 
estet iska aspekterna inte försummas.  Detta gäl lde inte minst  de högre 
stadierna och betonades också i  et t  specialnummer för  lärare i  
modersmålet  från år  1960 i  "A ktuell t  från Skolöverstyrelsen".  I  en art ikel  
om den skrif t l iga framstäl lningen framfördes föl jande synpunkter:  

"Skolans undervisning i  skrif t l ig framstäl lning har  även andra och 
mycket  vidare syf temål än a t t  göra eleverna förtrogna med 
vardagsl ivets  skrivning.  Den skall  t .  ex.  s t imulera deras skaparglädje 
och t i l l fredsstäl la  deras ut trycksbehov,  skärpa deras iakttagelseför
måga och skola deras tankevanor.  Först  al l tså skaparglädjen och 
ut trycksbeh ovet".  127) 

I  samma specialnummer återfanns en art ikel  med rubriken "Skolan och 
brevet".  Att  lära eleverna skriva brev var en uppgift  som vi  set t  
förekomma redan i  den t idiga folkskolan om än i  begränsad omfattning 
(not  3:103).  Enligt  1946 års  skolkommission var  brevskrivning också en 
vanlig uppgift  i  det  praktiska l ivet .  

Den ovan nämnda art ikeln från 1960 inleddes med frågan:  "Varför  skriver  
vi  så  säl lan,  när  e t t  brev betyder så mycket?".  Samma fråga hade 
postverket  s täl l t  i  apri l  samma år .  Enligt  postverket  var  svenskar inte 
uppfostrade at t  skriva brev.  För a t t  åtgärda denna brist  t i l lhandahöll  
postverket  grat is  en handbok med t i teln "Våra brev",  vi lken också kunde 
erhållas i  klassuppsättning för  skolbruk.  Med hänvisning t i l l  denna 
handbok avslutades art ikeln med föl jande kommentar:  

"Svenskens skrivlät t ja  har  möjl igen kunnat  noteras med en axelryck
ning,  så länge den bara gått  ut  över andra l ika försumliga medborgare 
i  folkhemmet,  men den känns al l tmer besvärande,  ju mer vi  
internationaliseras.  Vår dål iga brevmoral ,  vår  förmåga at t  lå ta  bl i  
a t t  svara på brev hur länge som helst  är  beryktad utomlands,  en 
f läck i  våra 'public relat ions ' ,  som vi  skulle  vinna mycket  på at t  
radera ut .  Skolan har  i  det ta  sammanhang en vikt ig uppgift  a t t  
fyl la".128) 
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Påståendet  at t  svenska al lmänheten inte var  uppfostrad at t  skriva brev 
ägde säkert  s in gi l t ig.  Att  skriva privatbrev var  i  första hand något  som 
var brukligt  bland intel lektuella  och inom borgerskapet .  Bland folket  
fanns inte motsvarande tradit ion,  även om de geografiska omflyttn ingarna 
och emigrationen t idigt  skapade et t  ökat  behov av kontakt  genom 
brevväxling och med hjälp av e t t  utbyggt  kommunikationssystem. Med 
en fortsat t  teknikutveckling har  denna kommunikation tagit  andra 
hjälpmedel  i  bruk,  vi lket  samtidigt  inneburi t  at t  den talade texten fåt t  
företräde framför den skrivna.  Nya kommunikationsmedel  som telegraf  
och telefon har i  det ta  avseende inte minst  erbjudit  en ökad effektivi tet  
och t idsvinst .  Den nya datatekniken erbjuder nya möjl igheter  t i l l  sådana 
vinster  i  det  post industr iel la  samhället  som karakteriseras av en 
avancerad och världsomspännande kommunikation.  

Vi har  t id igare berört  skrif tspråksnormen med röt ter  i  den svenska 
administrat ionen.  Den t idigare avskrivningen förmedlade denna norm men 
gav inte eleverna någon större beredskap at t  skrif t l igt  ut trycka sina egna 
tankar och känslor .  Den praktiskt  inriktade skrivningen ut ifrån givna 
texter  gav också såväl  ord som et t  ämne at t  skriva om och var såt i l lvida 
en form av reproduktion av text .129) 

Det  fr ia  skapandet  skulle  däremot i  första hand ta  elevernas egna 
erfarenheter  och språkbruk som utgångspunkt.  Redan i  början av seklet  
förespråkades en större tolerans,  när  det  gäl lde språknormen.  Att  skriva 
har  även senare framstäl l ts  som mer angeläget  än at t  t i l l  a l la  delar  
kunna ut trycka sig formell t  r ikt igt .  I  skolöver styrelsens handledning från 
år  1975 har det  ut tryckts  på föl jande sät t :  

"Den nödvändiga anpassningen t i l l  vedertagna språknormer kräver 
inslag av formell  t räning (—).  Den formella t räningen skall  s tödja 
en utveckling mot säkerhet  framför al l t  i  f råga om handskrivning,  
s tavning,  interpunktion och meningsbyggnad.  Dock får  kravet  på 
anpassning t i l l  normerna aldrig drivas så hårt ,  a t t  elever som har 
svårigheter  mister  t i l l t ron t i l l  den egna skrivförmågan och förlorar  
både lust  och mod a t t  meddela sig i  skr if t l ig form. Och det  får  hel ler  
inte drivas så långt ,  a t t  elevernas lust  at t  pröva nya ut trycksmöjl ig
heter  försvinner".!  30) 

Det  förhållningssät t  gentemot eleverna,  som kommer t i l l  ut tryck i  c i ta tet  
ovan,  kan sägas vara kännetecknande för  den pedagogik som aktualisera
des under början av 1970-ta let .  Talet  skulle  vara utgångspunkt för  såväl  
läsutveckling som skrivutveckling,  och båda skulle  s insemellan stödja 
varandra.  Skrivlust  s kulle  ge upphov t i l l  läslust  som i s in tur  s t imulerade 
t i l l  skrivlust  i  e n fortgående utvecklingsprocess.  I  en utredning om skolan 
och l i t teraturen,  som presenterades 1973,  het te  det  således:  
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"Lusten at t  läsa och förmågan at t  förstå l i t teratur  har  därför  samband 
med undervisningen i  at t  skriva.  Kravet  pä denna undervisning både 
i  grundskolan och i  gymnasieskolan bl ir  a t t  den skall  ta  elevens 
konstnärl iga kreat ivi tet  i  anspråk.  Givetvis  får  inga som hels t  krav 
på konstnärl ighet  därvid uppstäl las ,  men varje tendens ti l l  konstnärl ig 
formgivning måste uppmuntras.  Skrivövningar och l i t terär  läsning 
måste samverka.  Ett  pedagogiskt  nytänkande synes här  vara av nöden,  
och k ursplanens anvisningar bö r omarbetas så at t  övningarna i  konsten 
at t  skriva och studiet  av l i t terära texter  förs  närmare varandra".131) 

Nödvändigheten av et t  pedagogiskt  nytänkande,  som det  framhålls  i  
ci ta tet  ovan,  har  s lagit  igenom i  den senaste läroplanen Lgr -80.  
Skönli t teraturen priori teras i  ämnet  svenska,  medan fackli t teraturen förts  
t i l l  orienteringsämnena.  Vidare sägs a t t  elevernas egen produktion av 
text  bör vara det  dominerande inslaget  i  skrivundervisningen.  Det  centrala 
är  at t  de skall  bruka skrivningen som et t  medel  för  kontakt  med andra 
människor.  Et t  språk i  användning innebär därvid också et t  f lexibelt  
språkbruk.  Efterhand skall  de också lära sig at t  förstå och efter  behov 
använda det  offent l iga språket .  132) 

I  anvisningarna för  högstadiet  föreskrivs således:  

"I  a nslutning t i l l  s in skrif t l iga produktion f ortsät ter  eleverna at t  lära 
sig mötsvara de formella krav i  fråga om en tydl ig handst i l ,  
språkrikt ighet  och st i lnivåer,  s tavning och användning av skil jetecken 
enligt  vedertagna normer".133) 

Den precisering som kan noteras,  när  det  gäl ler  kraven,  kan förstås som 
et t  resultat  av 1970-talets  besfärdighetsdebatt  och de åtgärder som 
förordades av SIA-utredningen.  Samtidigt  understryker den nya läroplanen 
a t t  al la  elever måste få  känna at t  deras språk duger.  Som al lmänna 
principer  för  undervisningen fastslås därvid såväl  gemenskap i  klassens 
arbete som t id,  s töd och uppmuntran i  det  individuella  arbetet .  134) 

Detta synsät t  e l ler  förhållningssät t  f ick,  som vi  t id igare berört ,  spridning 
i  en t id av integrat ion och l ikhetsideologi .  Vid sam ma t id uppmärksamm
ades frågan om såväl  invandrarnas hemspråk som språkbruket  i  ski lda 
sociala klasser .  Frågan om språkbruk och socialklass tycks oklar ,  när  det  
gäl ler  svenska förhållanden.  I e t t  forskningsprojekt  om fr i  skrivning på 
grundskolans mellanstadium, som rapporterades 1978,  har  forskarna inte 
funnit  några betydande skil lnader.  Frågan synes dock vara långt  i från 
utredd.135) 
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6.5.3 Handskrivning -  en fråga om tydl ighet  och effektivi tet  

Liksom när det  gäl lde rät ts tavningen har välskrivningen återkommande 
vari t  föremål för  kri t ik.  I  det  material  över försöksverksamhet,  som 
inrapporterats  t i l l  1946 års  skolkommission,  redovisades exempelvis  
föl jande analys av elevernas handsti l .  

"De vanligaste felen,  som barnen gör s ig skyldiga t i l l  vid skrivning,  
ha ingående analyserats  av e t t  par  lärare.  De nämna bl .  a .  fel  
beträffande st i lens lutning,  nedstrecken dragas för  långt  å t  höger 
(gäl ler  särskil t  i  nedre övergångskurvan),  s taplarna göras krökta och 
st i lhöjden varierar  framför all t  på stapelbokstäverna.  Vidare visa 
barnen dål igt  s inne för  proport ioner mellan stora och små bokstäver,  
benägenhet  a t t  göra ovalerna l ika,  varför  det  är  svår t  at t  ski l ja  
mellan t .  ex.  bokstäverna o och a".  136) 

Att  korrigera al la  dessa fel  och nå en exakt  överensstämmelse med 
förskrif ten tog givetvis  mycken t id och möda i  anspråk,  något  som också 
påpekades i  skolkommissionens betänkande.  Med hänvisning t i l l  försök 
i  såväl  Sverige som utomlands menade kommissionen at t  inövandet  av 
skrivst i l  borde uppskjutas t i l l  dess eleverna nåt t  s törre motorisk mognad.  
Utvecklingen av skrivfärdigheten borde l ikaså anpassas t i l l  den individu
ella  utvecklingen.  För den t idiga skrivundervisningen förordades i  första 
hand textning l iksom bokstavskort .  och sådana enkla handtryckerier  som, 
enligt  kommissionen,  brukades i  Frankrike och Schweiz.137) 

Den större lyhördhet  för  barnet  och dess psykologiska utveckling,  som 
kom t i l l  ut tryck efter  kriget ,  återspeglades också i  en särskild skrivelse 
från Skolöverstyrelsen angående korrigeringen av vänsterhänthet .  I  
skrivelsen t i l l  rektorer  och skolstyrelser  angavs sålunda:  

"Under de första skolåren,  speciell t  det  första,  ha många barn ännu 
ej  utvecklats  t i l l  klar  höger-  el ler  vänsterhänthet .  1 m ånga av dessa 
fal l  kan barnet  då utan svårighet  också lära sig skriva med höger 
hand.  I  andra fal l ,  och i  synnerhet  om klar  vänstersidighet  redan 
förel igger,  uppstå svårigheter .  I  såd ana fal l  få  t räning av höger hand 
förekomma endast  om skol läraren f inner det ta  t i l l rådligt  och barnet  
s jälvt  är  posi t ivt  intresserat  härav".  138) 

1 d en efterföl jande läroplanen för  grundskolan (Lgr -62),  där  momentet  
inte längre benämndes välskrivning utan handskrivning,  återfanns också 
den t idigare nämnda skrivelsen angående vänsterhänthet .  Här betonades 
också vikten av at t  väcka lust  och intresse hos el everna.  En d ål ig handsti l  
berodde inte uteslutande på slarv el ler  lät t ja .  Den kunde också sä t tas  
i  samband med psykiska spänningsti l ls tånd.139) 
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När det  gäl lde frågan om förskrif t  betonades också en större öppenhet  
och tolerans.  Förebilderna var inte at t  uppfat ta  som mål utan snarare 
som utgångspunkter  för  en mer personligt  präglad handsti l .  Som princip 
gällde at t  bokstavstyperna skulle  vara enkla och klara,  lä t ta  at t  skriva 
och lät ta  at t  läsa.140) 

I  en motion vid r iksdagen 1968 väcktes på nytt  frågan om skrivunder-
visningen i  skolan.  Denna gång handlade det  om at t  anpassa denna 
undervisningen t i l l  datatekniken.  Den r iksdagsledamot inom högerpart iet ,  
som skrivi t  motionen,  ut tryckte det  på föl jande sät t :  

"Utöver kravet  på omskolning på respektive företag aktual iserar  
denna nya teknik frågan om åtgärder på skrivundervisningens område 
inom skolväsendet .  Det  kommer at t  bl i  nödvändigt  a t t  s tandardisera 
och normera sät tet  a t t  skriva och at t  över huvud taget  anpassa 
skrivundervisningen i  våra skolor  t i l l  de krav som denna tekniska 
utveckling stäl ler .  Det  är  således angeläget  at t  sakkunnig expert is  
s tuderar  problematiken och framlägger förslag t i l l  konkreta 
åtgärder". l^l)  

Välskrivningsfrågan hade vid denna t id redan vari t  föremål för  utredning.  
I  denna särskilda välskrivningskommitté,  som avlämnade sit t  yt t rande 
1962,  ingick bl  a  Bror Zackrisson som presenterat  denna t idigare nämnda 
normalskrif ten.  Efter  en period av försöksverksamhet beslutade Skolöver
styrelsen år  1971 at t  en gemensam förskr if ts typ för  undervisningen i  
handskrivning skulle  införas.  Normalskrif t  skulle  t i l lämpas generel l t  i  
grundskolan från höst terminen 1975.  

År 1973 var frågan om handsti l  å ter  föremål för  en motion.  I  denna 
motion yrkade en moderat  r iksdagsledamot at t  yt ter l igare en skrivmetod,  
som med framgång t i l lämpats inom Norrköpings skolområde,  skulle  
utprövas.  En t i l lämpning av denna metod,  menade motionären,  skulle  ge 
bät tre  resultat .  Motionen avslogs.  I  betänkandet  framhöll  utskottet  
föl jande:  

"Den gemensamma förskrif t  i  handskrivning för  grundskolan som 
Skolövers tyrelsen besluta t  om bygger på den s .  k.  ant ikvakursiven.  
Antikvan är  renässansens bokstavsform, och den utgör grunden för  
våra tryckbokstäver.  I  h andledningen framhålls  at t  sambandet  mellan 
läs-  och skrivinlärning stärks genom at t  en förskrif tsform med god 
överensstämmelse mellan tryckta och skrivna bokstäver val ts .  Med 
en för  hela landet  gemensam förskrif t  minskas problemet för  lärare 
och elever som byter  skolort .  Vidare ut talas i  handledningen bl .  a .  
at t  en grundform utgående från antikvakursiven gör handst i len 
internationell t  mera gångbar". !^2) 



207 

Förenklat  kan den gemensamma förskrif ten el ler  normalskrif ten 
karakteriseras som en skrivst i l  i  t iden,  såväl  praktiskt  som pedagogiskt .  
Som framgår av ci ta tet  l igger den både nära den tryckta st i len och är  
samtidigt  en st i l  som är  internationell t  gångbar.  Dess enkla och tydl iga 
bokstavsformer gör den också lä t t  at t  avläsa och samtidigt  snabb at t  
skriva,  något  som också kan sägas motsvara t idens krav.  

Samtidigt  l igger den nya skrivst i len nära den textade som brukas i  
nybörjarundervisningen.  Många elever sägs i  dag endast  använda den 
textade st i len i  s ina egna texter .  Om skrivst i len är  på väg at t  försvinna 
är  svår t  a t t  veta.  Dock kan det  hävdas at t  den nya tekniken skapar andra 
förutsät tningar för  den skrift l iga kommunikationen.  De t idsmässiga 
vinsterna är  i  det ta  sammanhang inte minst  avgörande.  

6.6 Sammanfattande reflexioner 

Med t idsavsnit tet  1955-1982 inleddes slutgi l t igt  övergången t i l l  et t  
enhetl igt  organiserat  skolväsende och en sammanhållen grundutbildning 
för  al la .  Den distans,  som är  nödvändig för  a t t  urskil ja  et t  förändrings
mönster ,  har  vari t  svårare at t  uppnå i  det ta  sista  t idsavsnit t .  Liksom i  
t idigare kapitel  har  läs-  och skrivundervisningen sat ts  in i  e t t  utbi ld-
ningsmässigt-  och samhäl lel igt  sammanhang.  Av den redovisade framställ
ningen torde sambanden mellan undervisningens innehåll  och form och 
förhållanden i  utbi ldningen och i  samhället  ha framgått .  I  det  föl jande 
ska jag försöka lyfta  fram några tendenser t i l l  förändringar i  den 
al lmänna läs-  och skrivundervisningens t i l ldelade funktion och t i l lskrivna 
posi t ion.  

Tanken om en sammanhållen undervisning under barn- och ungdomsåren 
hade sina röt ter  långt  t i l lbaka i  historien.  Den ut t rycktes r edan av Amos 
Comenius,  en av 1600-ta lets  ledande reformpedagoger.  Den återkom för 
Sveriges del  under 1700- och 1800-talet  med framväxten av en såväl  
ekonomiskt  som poli t iskt  och kulturel l t  ledande medelklass.  Delar  av 
denna medelklass,  som anslöt  t i l l  de l iberala idéerna om fr ihet  ch 
demokrati ,  företrädde en utbi ldningssyn som sat te  personligheten och de 
individuella  anlagen i  centrum. 

Enligt  det  l iberala synsät tet  skulle  individens inneboende anlag och 
personliga förmåga,  ej  s tåndst i l lhörighet  och sociala privi legier ,  ge 
t i l l t räde t i l l  högre utbi ldning.  I  k raft  av sin förmåga skulle de dugl igaste 
därmed också besi t ta  de högre posi t ionerna i  samhället .  Och eftersom 
de individuella  anlagen inte kunde avgöras vid inträdet  i  skolan och 
begåvningarna inte enbart  återfanns i  de högre stånden,  argumenterade 
f lera av reformivrarna för  en sammanhållen grundläggande undervisning 
fram t i l l  15-16 års  ålder .  Först  vid de nna ålder  ansåg de det  vara möjl igt  
at t  avgöra,  vi lka som var lämpade för  fortsat ta  studier  i  en organisato
riskt  högre utbi ldning och vi lka som var lämpade för  praktiskt  arbete.  
Liknande tankegångar framfördes inom socialdemokratin.  
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Kravet  pâ en längre sammanhållen undervisning f ick delvis  gehör under 
1900-talets  första hälf t .  Enhetsskoletankens ful la  genomslag kom dock 
förs t  med principbeslutet  1950 och utvidgades därefter  med de 
efterföl jande skolreformerna 1963 och 1971 då den obligatoriska 
medborgarundervisningen stegvis  övergick t i l l  en sammanhållen nioårig 
grundutbildning för  al la .  Övergången blev möjl ig med den expansiva 
ekonomi s om följde ef ter  andra världskriget  och de poli t iska förhållanden 
som möjl iggjorde en rad socia la reformer.  

Redan i  1919 års  undervisningsplan t i l lskrevs modersmålet  med dess t re  
huvudgrenar -  talövningar,  läsning och skrivning -  en ledande posi t ion.  
Liksom räkning var modersmålet  at t  betrakta som själva grunden i  den 
medborgerl iga utbi ldningen.  1946 års  skolkommission,  som föregick 
principbeslutet  1950,  betonade också den medborgerl iga utbi ldningen och 
framhöll  därvid inte minst  vikten av den muntl iga framstäl lningen.  Enligt  
kommissionen var  förmågan at t  ut trycka sig,  a t t  våga ta la  i  offentl iga 
sammanhang och a t t  kunna del ta  i  diskussioner synnerligen väsentl ig.  
Denna betoning kan förstås mot bakgrund av den vikt  som kommissionen 
t i l lskrev medborgarnas aktiva del tagande i  d et  fackliga och part ipoli t iska 
arbetet .  Et t  aktivt  del tagande i  föreningsl ivet  hade också framstått  som 
en lösning på de ungdomsproblem som stod i  förgrunden,  när  1940 års  
skolutredning inledde si t t  arbete.  

Men med en skola för  demokrati  var  också förenat  at t  ge al la  bl ivande 
medborgare formell t  l ika möjl igheter  t i l l  en högre utbi ldning,  vi lket  
förutsat te  såväl  en omorganisat ion som en utbyggnad av den högre 
utbi ldningen.  Utbyggnaden kom i  en t id som samtidigt  kännetecknades 
av både en ökad efterfrågan på en högre utbi ldad arbetskraft  och en 
större t i l ls trömning t i l l  en utbi ldning utöver folkskolan.  1 det ta  
sammanhang kan d et  hävdas at t  läsning och skrivning inte bara t i l ldelades 
en medborgerl igt  kvalif icerande funktion utan kanske än mer en 
personligt  kvalif icerande funktion.  

Övergången t i l l  en undervisning inom den sammanhållna klassens ram 
förutsat te  också en individualiserad undervisningsform, där  läraren mer 
intog rol len som handledare än som förmedlare av et t  givet  och för  al la  
l ikformigt  innehåll .  Som al lmänna principer  för  undervisningen betonades 
självverksamhet och samverkan.  I  enl ighet  med principen som självverk
samhet,  individuell t  e l ler  i  grupp,  kunde undervisningen organiseras med 
hjälp av "tyst  verksamhet" i  läro-  och läseböcker med t i l lhörande 
arbetsuppgif ter  el ler  s trukturerade program. Elever med särskilda 
svårigheter  och behov kunde få särskil t  s töd.  Alla dessa förutsät tningar 
t i l lskapades under 1960-talet  som erbjöd möjl igheter  för  både en 
utbyggnad av specialklasser  och en utveckling av stora metod- och 
materia lsystem. Aktuell  pedagogisk forskning bidrog med konkreta 
lösningar.  



209 

Det kan hävdas at t  principen om självverksamhet och utvecklingen av 
strukturerade arbetsböcker och undervisningsprogram samtidigt  innebar 
at t  "fråge- och svarmetoden" övergick från en muntl ig t i l l  en skrif t l ig 
form. Läs-  och skrivundervisningen underordnades därvid det  självständiga 
inhämtandet  och redovisningen av kunskaper i  respektive läroämne,  vi lka 
enl igt  läroplanen skulle  s täl las  i  samband med varandra el ler  integreras 
i  avgränsade intresseområden och teman.  Samtidigt  fyl ldes svenskämnet 
med nya inslag som danska och norska,  f i lm, foto och dramatisering.  

Med öv ergången från en ämnesstrukturerad t i l l  en intresseområdes-  el ler  
temastrukturerad undervisning upplöstes al l tmer gränsdragningen mellan 
ol ika läroämnen.  Samtidigt  blev också kursplanernas anvisningar om 
undervisningens innehåll  och stoffets  sekvensering genom stadierna och 
årskurserna al l t  mer vagt  formulerade.  Denna ökande vaghet  kan ses som 
et t  ut tryck för  en al l t  s törre plural ism i  samhället  och därmed större 
svårigheter  at t  nå fram t i l l  et t  entydigt  svar  på frågan om vilka kunskaper 
och värderingar som skulle överföras i  en undervisning för  al la .  Kravet  
på objektivi tet  kan i  d et ta  sammanhang ses som et t  sät t  at t  komma förbi  
denna svårighet .  

Med Bernsteins begrepp kan det  sägas at t  läroplanerna under denna 
t idsperiod get t  ut tryck för  en al l t  svagare klassif ikat ion och inramning.  
Samtidigt  kan det  hävdas at t  principen om självverksamhet har  medfört  
a t t  läromedlen och de självinstruerande programmen i  hög grad fåt t  en 
styrande funktion och inneburi t  en stark klassif ikat ion och inramning.  

Ju starkare klassif ikat ionen och inramningen är ,  desto mer betonas,  enl igt  
Bernstein,  vikten av at t  barnet  t idigt  lär  s ig läsa och framför al l t  a t t  
skriva.  Så snart  barnet  lär t  s ig det ta ,  får  läraren större fr ihet ,  vi lket  
samtidigt  kan sägas vara en förutsät tning för  en individualisering inom 
klassens ram. 

Vi har  t idigare set t  exempel på hur Go ttfr id Sjöholm orga niserade arbetet  
i  klassen ut ifrån elevernas förmåga at t  på egen hand läsa och redogöra 
för  det  läs ta.  Den t idiga klassundervisningen förutsat te  l ikaså "tysta 
övningar" som innebar at t  eleverna t idigt  sat tes  at t  läsa och skriva på 
egen hand.  

Med betoningen av självverksamhet blev läse-  och läroböcker med 
t i l lhörande arbetsböcker,  s trukturerade arbetsuppgifter  och självinstru
erande program vanliga redan från första årskursen.  Betoningen av en 
god studieteknik som en väg t i l l  s tudieframgång och en nödvändighet  
i  ar betsl ivet  bidrog också t i l l  a t t  de studietekniska övningarna t i l ldelades 
särskild vikt .  
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Men när eleverna sat tes  at t  tyst  läsa de givna texterna och pä egen 
hand lösa de givna uppgifterna,  blev antalet  avverkade sidor och lösta 
uppgifter  samtidigt  et t  konkret  mått  pä deras individuella  prestat ioner.  
Den egna prestat ionen kunde omedelbart  jämföras med andras,  vi lket  
samtidigt  gjorde ski l lnaderna mellan ol ika elever synliga.  

I  enl ighet  med Bernstein kan det  hävdas a t t  läromedlet  blev et t  tyst  
medel  för  skapande av konkurrensförhällanden.  Det  kan också sägas a t t  
läsning och skrivning därvid t i l ldelades en outtalad instrumentei l  funktion.  
De som t idigt  behärskade konsten at t  läsa och skriva presterade mer 
och nådde bät tre  resultat .  Som mänga undersökningar visat  återf inns de 
högpresterande eleverna bland medelklassens barn.  I  enl ighet  med 
Bernstein kan det  också hävdas at t  dessa barn är  förberedda på vikten 
av at t  t idigt  lära sig läsa och skriva,  medan arbetsklassens barn inte 
har  denna beredskap.  

Vid övergången t i l l  1970-talet  föl jde något  av e t t  vetenskapligt  brot t .  
Många ifrågasat te  den förhärskande undervisningsteknologin och de 
självinstruerande programmen och lyfte  fram teorier  om språkutveckling,  
språk som kommunikation och läsutveckling som en kontinuerl ig process.  
I  det ta  sammanhang introducerades också en ny läsmetod som tog 
utgångspunkt i  barnets  eget  talade språk.  Innehålls l igt  betonades ånyo 
en undervisning som skulle ta  sin utgångspunkt i  e levernas personliga 
erfarenheter  och egen omedelbara verkl ighet.  På nytt  framfördes 
argument för  en ökad individualisering och e t t  ändrat  arbetssätt .  På nytt  
underströks också vikten av en större tolerans mot avvikelser  från den 
gäl lande språknormen.  Inte minst  betonades den nödvändiga dialogen 
mellan barn och vuxna men också behovet  av lärarens direkta ledning 
och rol l  som processhjälpare.  

Den nya pedagogik,  som förespråkades i  början på 1970-ta let ,  rörde i  
första hand förskolan men förordades även i  off iciel la  dokument och 
anvisningar för  grundskolan.  I  den nya pedagogiken införl ivades också 
idéer  om en medvetandegörande el ler  fr igörande pedagogik,  idéer  som 
låg i  l inje med radikala strömningar och et t  ökat  poli t iskt  engagemang 
vid början av 1970-talet .  

Om än t i l l  synes radikal  måste det  nog ändock sägas at t  den nya 
pedagogiken,  som betonade individen,  y t terst  vi lade på den gamla l iberala 
personlighetsprincipen,  även om idéer om kollektivet  också kom t i l l  
ut tryck.  Denna princip,  som sät ter  individens utveckling och d et  personliga 
framåtskridandet  i  ce ntrum, hade under 1800-talet  s ina företrädare inom 
den framväxande medelklassen.  Under 1970-talet  torde den framför al l t  
ha haft  s ina företrädare inom mellanskikten.  
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Den tendens t i l l  svagare klassif ikat ion och inraming,  som uttrycktes i  
den nya pedagogiken,  kan i  dag sägas ha vänt  t i l l  s in motsats .  Den 
tendens t i l l  starkare klassif ikat ion och inramning,  som kommer t i l l  u t tryck 
i  den senaste läroplanen,  kan förstås mot kravet  på en undervisning med 
kunskaperna och de grundläggande färdigheterna i  centrum. Detta krav 
kan i  s in tur  ses som en konsekvens av den åtstramning inom ekonomin 
och på arbetsmarknaden som blivi t  a l l t  mer påtaglig under de senaste 
åren.  Inte minst  betonas industr ins krav på kvalif icerad arbetskraft .  Läs-
och skrivundervisningen kan därvid sägas vara t i l ldelad en mer ut talad 
kvalif icerande funktion.  

Konkret  har  det  inneburi t  a t t  de grundläggande färdigheterna -  ta la,  
läsa ,  skriva och räkna -  t i l lskrivi ts  priori tet  på framför al l t  de lägre 
stadierna.  Svenskämnet har  också s tärkt  s in posi t ion som självständigt  
läroämne.  Alla lärare föreskrivs dessutom dela ansvaret  för  den 
kontinuerl iga färdighetsträningen.  

För undervisningen inom svenskämnet föreskrivs särskil t  uppgif ten at t  
skapa läslust  och st imulera elevernas språkliga ut trycksförmåga.  
Lit teraturen har därvid t i l ldelats  en central  betydelse.  Under de senaste 
åren har också l i t teraturens klassiker  och kulturarvet  t i l ldelats  en större 
vikt .  

Det  kan hävdas at t  lästexterna al l t id varit  förmedlare av förestäl lningar,  
normer och värderingar.  Lästexterna i  början av det ta  sis ta  avsnit t  kan 
i  hög grad sägas ha varit  barncentrerade.  Senare lästexter  har  betonat  
real ism men också vari t  bärare av en l ikhetsideologi  som bl  a  kan sät tas  
i  samband med internationaliseringen i  samhället .  

Framtidens texter  kan mycket  väl  tänkas förmedla en fortsat t  l ikhets
ideologi ,  men de kan också komma at t  betona starka personligheter  och 
det  nationell t  specif ika.  Med en ökad betoning på det  senare är  det  
möjl igt  at t  läsundervisningen på nytt  kan t i l ldelas en mer ut talad 
ideologisk funktion med uppgift  a t t  skapa språkl ig enhetl ighet  och 
nat ionell  identiet .  
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Kapitel  7 

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Denna avhandling inleddes med de påtalade bristerna i  elevernas läs-
och skrivförmåga.  Problemet aktual iserades i  början av 1970-ta let  och 
angavs vara en av orsakerna t i l l  a t t  vissa e lever i  grundskolan uppvisade 
en sjunkande motivat ion för  skolarbetet .  Senare utvidgades debatten om 
basfärdigheterna t i l l  a t t  gäl la  även vissa elever i  gymnasieskolan och 
den högre utbi ldningen.  En rad undersökningar gav stöd åt  en växande 
kri t ik och argument för  krav på en kvali tat ivt  bät tre  undervisning.  
Problemet hade internat ionell  räckvidd o ch föranledde ut talanden om en 
tendens t i l l  s junkande färdighetsstandard i  den industr ial iserade väst
världen.  

Att  det  för  Sveriges del  skulle  förel igga en sänkning i  den al lmänna 
färdighetsnivån har  hi t t i l ls  inte kunnat  beläggas.  För det ta  förutsät ts  
jämförbara undersökningsresultat  från ol ika t ider .  Avgörande är  därvid 
vad so m jämförs och vi lka som jämförs.  Som äv en andra forskare påpekat ,  
är  det  r imligt  a t t  anta at t  den al lmänna läs-  och skrivkunnigheten i  dag 
l igger betydligt  högre än den gjorde i  början av seklet .  Förlängningen 
av den al lmänna skolplikten l iksom utvecklingen mot fortsat ta  studier  
för  al l t  f ler  av en årskull  ger  s töd för  et t  sådant  antagande.  Samtidigt  
kan det  antas at t  den ökade t i l ls trömningen t i l l  högre studier  bidragit  
t i l l  a t t  de s  k basfärdigheterna bl ivi t  något  av et t  problem. Elever,  som 
efter  ful lgjord skolplikt  t idigare försvunnit  ut  i  arbetsl ivet ,  fortsät ter  
i  dag vanligen t i l l  gymnasieskolan.  Inom högskolan återf inns numera 
studerande med ol ika skolbakgrund och därmed också ski lda s tudieförut
sät tningar.  Medelnivån i  en studerandegrupp kan såt i l lvida ha sjunkit  i  
jämförelse med t idigare,  vi lket  inte minst  torde avspegla sig i  sådana 
färdigheter  som språk,  ordkunskap,  läsning och skrivning.  Brister  inom 
dessa områden är  lä t ta  at t  avläsa även utan egentl iga prov.  

De påtalade bristerna i  elevernas läs-  och s krivförmåga l iksom tendensen 
t i l l  en nedgång i  den al lmänna läs-  och skrivkunnigheten bör givetvis  
inte negligeras.  Som socia la fenomen är  läsning och skrivning inte en 
gång för  al la  givna i  e t t  samhälle.  Den al lmänna färdighetsnivån kan 
mycket  väl  s junka t i l lbaka,  och vissa delar  av den komplexa färdighet ,  
som läs-  och skrivkunnighet  är ,  kan förändras och t i l l  och med försvinna.  

I  d et  redovisade forskningsarbetet  har  frågan om eventuella  förändringar 
i  den al lmänna färdighetsstandarden stäl l ts  å t  sidan och i ntresset  in riktats  
på frågor som rör den al lmänna läs-  och skrivundervisningen.  Syftet  med 
studien har  därvid vari t  a t t  söka belysa eventuella  förändringar i  den 
al lmänna läs-  och skrivundervisningens t i l ldelade funktion och t i l lskrivna 
posi t ion från beslutet  om den al lmänna folkskolan 1842 t i l l  dagens 
grundskola 1982.  
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För a t t  kunna belysa förändringar i  t i l ldelad funktion och t i l lskriven 
posi t ion har  arbetet  inriktats  på at t  beskriva och a nalysera den al lmänna 
läs-  och skrivundervisningens innehåll  och form so m de framgår av texter  
för  den pedagogiska praktiken under ol ika delar  av den aktuella  under
sökningsperioden.  Med en sådan historisk s tudie har  det  samtidigt  vari t  
min strävan a t t  söka bidra t i l l  en vidgad förståelse av det  påtalade 
problemet med elevernas bristande basfärdigheter .  

7.1 De teoretiska utgångspunkterna för  arbetet  

De utgångspunkter  och antaganden,  som legat  t i l l  grund för  forsknings
arbetet ,  har  presenterats  i  kapitel  2.  Med de n redovisade teoriramen har 
jag anget t  hur jag som forskare betraktar  mit t  s tudieobjekt .  Jag har därvid 
utgåt t  från e t t  s truktural is t iskt  perspektiv och anslut i t  mig t i l l  en 
material is t isk historieuppfat tning.  Huvuddra gen i  den fast lagda referens
ramen anges kortfat tat  i  det  föl jande.  

Utifrån det  angivna perspektivet  betraktas utbi ldning som en fråga om 
social  och kulturel l  reproduktion.  Detta innebär at t  utbi ldning,  l iksom 
uppfostran,  uppfat tas  som en process genom vilken den uppväxande 
generat ionen formas t i l l  och integreras i  de t  existerande samhället .  I  
utbi ldningens samhällsuppgift  l igger at t  den skall  bidra t i l l  a t t  överföra 
de kunskaper och värderingar som anses vara vikt iga och r ikt iga t i l l  den 
uppväxande generat ionen.  Häri  l igger samtidigt  at t  utbi ldningen antas 
bidra t i l l  a t t  återskapa det  existerande samhällets  kulturel la  mönster  
och sociala ordning.  

Det  ena ledet  i  denna reproduktion innebär at t  utbi ldning och 
undervisning antas fyl la  en kvalif icerande funktion med uppgift  a t t  
förbereda för  ol ika arbetsuppgifter  i  samhället .  1 den na funktion l igger 
samtidigt  a t t  anpassa den uppväxande generat ionen t i l l  arbetsl ivets  krav 
och bidra t i l l  en differentier ing t i l l  ol ika yrken och därmed också t i l l  
ol ika posi t ioner i  s amhället .  Det  andra ledet  innebär at t  utbi ldning antas 
fyl la  en ideologisk funkt ion med uppgift  a t t  överföra den kultur  som 
är  dominerande i  samhället ,  den kultur  som också kan definieras som 
den dominerande samhällsklassens kultur .  1 utbi ldningsinst i tut ionens 
ideologiska funktion l igger at t  söka inprägla denna klasskultur  som en 
för  hela samhället  gemensam kultur  och samtidigt  därmed legit imera 
den differentier ing som säkrar  reproduktionen av den rådande sociala 
ordningen.  

Att  skolan söker överföra den dominerande samhällsklassens kultur  som 
en enhetskuitur  för  al la  kan dock inte ses som en enkel  och mekanisk 
påtryckning a v en bestämd ideologi .  Tvärtom är  det  ful l t  möjl igt  a t t  anta 
at t  elever från ol ika sociala klasser  mer el ler  mindre aktivt  tar  t i l l  s ig,  
omformar el ler  bjuder motstånd mot den klasskultur  som skolan 
representerar  och den ideologi  som den söker överföra.  
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1 det  s trukturel la  perspektivet  l igger a t t  ekonomiska,  poli t iska och 
ideologiska f örhållanden i  det  yt tre  samhället  på et t  avgörande sät t  antas 
styra innehållet  i  och utformningen av den pedagogiska praktiken.  
Förändringar i  denna praktik ses huvudsakligen som en konsekvens av 
förändringar i  det  yt tre  samhället .  I  en förändringsprocess antas de 
mater iel la  förhållandena vara avgörande,  vi lket  dock inte innebär a t t  
idéer  saknar betydelse.  Så kan exempelvis  teorier  och idéer  både ge 
argument för  krav på förändring och t jäna som legit imering av rådande 
förhållanden.  Att  förhållandena i  det  yt tre  samhället  antas sät ta  sin 
prägel  på skolans verksamhet får  inte uppfat tas  som determinist iskt .  De 
strukturel la  förhållandena begränsar  visserl igen verksamheten,  men 
samtidigt  f inns också en viss  handlingsfr ihet  för  dem som verkar inom 
insti tut ionen.  

7.2 De empiriska studierna -  inriktning och käl lor  

Att  historiskt  söka belysa den al lmänna läs-  och skrivundervisningens 
faktiska funktion är  svårt  på grund av bristen på relevant  källmaterial .  
1 förel iggande arbete har  s tudierna därför  huvudsakligen inriktats  på 
"texter  för  den pedagogiska praktiken",  vi lka ut talar  vad undervisningen 
bör innehålla  och hur den bör vara utformad.  Dessa texter  kan 
karakteriseras som normativa.  I  enl ighet  med de utgångspunkter  och 
antaganden som redovisats  i  den teoretiska referensramen,  kan de 
normativa texterna antas förmedla den klasskultur  som är  dominerande 
i  e t t  samhälle och samtidigt  därmed innebära en legit imering av den 
rådande sociala ordningen.  Av betydelse är  därvid den funktion som 
ut talat  el ler  outta lat  t i l ldelas en given utbi ldning respektive undervisning 
men också den posi t ion som t i l lskrivs o l ika läroämnen och ol ika moment 
inom et t  ämne.  

I  förel iggande arbete har  intresset  inrikta ts  på den al lmänna läs-  och 
skrivundervisningen.  Under merparten av den aktuel la  undersöknings
perioden har  ansvaret  för  läsning och skrivning legat  inom läroämnet 
modersmålet /svenska.  Det  är  läsningens och skrivningens posi t ion inom 
detta  ämne som i  huvudsak fokuserats .  Studierna har  inr iktats  på 
undervisningens innehåll  och form som de framgår av texter  för  den 
pedagogiska praktiken under ol ika delar  av perioden 1842-1982.  Med 
innehåll  avses därvid de kunskaper och värderingar som förmedlas,  och 
med form avses såväl  undervisningsform som arbetssät t  el ler  metod.  

De ol ika off iciel la  läroplanstexter ,  s om varit  gäl lande under ol ika delar  
av undersökningsperioden,  har  utgjort  s tudiens huvudkällor .  För at t  få  
en klarare bi ld av vi lka ekonomiska,  poli t iska och ideologiska intressen,  
som fåt t  genomslag i  de ol ika läroplanstexterna,  har  det  också vari t  ange
läget  at t  s tudera bakomliggande dokument som riksdagsmotioner,  
offentl iga utredningar,  förfat tningar etc.  
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I forskningsmaterialet har också ingått ett begränsat antal läseböcker 
och lärarhandledningar som varit aktuella under olika delar av 
undersökningsperioden. Ett särskilt intresse har därvid ägnats åt läsläror 
och läsmetoder. Lästexterna utgör samtidigt beskrivningar av vilket 
innehåll som faktiskt förmedlats i den pedagogiska praktiken. Såtillvida 
kan läseboken också definieras som en "text om pedagogik". I materialet 
återfinns även föredrag från lärarmöten, artiklar i tidningar och 
tidskrifter, vissa officiella skrivelser och anvisningar. Som källor har även 
forskningsarbeten med inriktning på läsning och skrivning utnyttjats. Ett 
forskningsarbete, som beskriver och analyserar en given pedagogisk 
verklighet, är i första hand att betrakta som en "text om pedagogik". 
I ett senare skede kan en sådan text brukas som en "text för pedagogik" 
och tjäna som argument för en viss förändring eller som legitimering 
för en viss pedagogik. 

För att i någon mån belysa nedslag av statliga åtgärder, intentioner och 
idéer i den pedagogiska praktiken har jag använt de s k inspektörsberätt
elserna som finns tillgängliga från början av 1860-talet till början av 
1950-talet. I föreliggande arbete har jag valt att avgränsa mig till ett 
inspektörsområde och därvid utgått från Tuna församling i Medelpad. 

Den redovisade undersökningen omfattar en tidsperiod på etthundrafyrtio 
år. Perioden inleds med 1842 års folkskolestadga och avslutas 1982, när 
den senaste läroplanen - Lgr -80 - i sin helhet började gälla som direktiv 
för verksamheten i den allmänna grundskolan. Undersökningsperioden har 
indelats i fyra tidsavsnitt: 1842-1877, 1878-1918, 1919-1954, 1955-1982. 
Varje tidsavsnitt, som samtidigt utgör ett kapitel i avhandlingen, inleds 
med en översiktlig bakgrundsteckning av de samhälleliga- och utbild-
ningsmässiga förhållandena. Därefter följer en framställning av den 
allmänna läs- och skrivundervisningens innehåll och form. Varje kapitel 
avslutas med en sammanfattande reflexion, där jag sökt lyfta fram de 
förändringar som iakttagits, vad gäller undervisningens funktion och 
position. I detta avslutande kapitel begränsar jag mig till en mer över
siktlig redovisning av huvuddragen i de förändringar som iakttagits. 

7.3 Läsning och skrivning - ett försök att teckna linjerna i en förändrings-
process 

I ett brett tids- och samhällsperspektiv är det möjligt att följa hur den 
allmänna läs- och skrivundervisningens tilldelade funktion och tillskrivna 
position varierat och förändrats över tid. Att hänföra dessa variationer 
och förändringar till specifika faktorer eller variabler är inte meningsfullt 
i detta sammanhang. I det långa tidsperspektivet framträder snarare en 
väv av olika faktorer som tillsammans lett tili förändringar i de 
pedagogiska texterna och i den pedagogiska praktiken. 
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Det kan noteras att förändringar i den pedagogiska praktiken kan våra 
påbörjade långt innan de får genomslag i de officiella direktiven. Det 
kan också konstateras att beslutade åtgärder, föreskrifter eller 
intentioner kan få väsentligen olika förlopp beroende av de lokala 
förhållandena i praktiken. 

Ett par mer genomgripande förändringar har iakttagits under den aktuella 
undersökningsperioden. Den första av dessa är övergången från den 
kyrkliga lästraditionen till en borgerlig läs- och skrivkultur som inleds 
redan i början av perioden. Övergången kan sättas i samband med den 
sociala omvandlingen och innebär att en borgerlig kultur blir domineran
de. Med denna kultur följer ett nytt innehåll i och en ny form för den 
pedagogiska praktiken. Med denna kultur följer också en betoning av 
individuell utveckling och personlig framgång. Den andra mer genom
gripande förändringen inträffar under den sista delen av undersöknings
perioden och innebär en slutgiltig övergång till ett enhetligt organiserat 
skolsystem med en gemensam nioårig grundskola för alla. Med denna 
övergång får den liberala personlighetsprincipen sitt fulla genomslag i 
sä motto alla får formellt lika möjligheter till högre utbildning. 
Övergången till enhetsskola kommer i en tid, när ekonomin är expansiv 
och de politiska förhållandena gör det möjligt att genomföra en rad 
sociala reformer. 

Efter dessa inledande kommentarer skall jag närmare söka belysa de 
Väsentliga linjerna i den allmänna läs- och skrivundervisningen. I fram
ställningen följer jag följande tidslinje som också markerar de olika 
tidsavsnitten i undersökningsperioden: 

1842 1878 1919 1955 1982 

t I ! ! I 

Beslutet om en allmän folkskola 1842 innebar en övergång från en 
kyrkligt organiserad hemundervisning till en statligt organiserad 
skolundervisning. Övergången var inte omedelbar och fick väsentligen 
olika förlopp i olika områden och delar av landet. Medan en organiserad 
skolundervisning tidigt blev en nödvändighet i städerna, upplevdes 
beslutet på landsbygden i många fall som en påtvingad reform. 

Den allmänna folkskolan infördes i en tid av social omvandling som 
sprängde den gamla formen av socialisation inom hushållets ram. De 
ändrade förhållandena ställde krav på stat och kommun att ta ansvar 
for den uppväxande generationens grundläggande undervisning, i de fall 
hemmen inte kunde fullgöra denna uppgift. I uppgiften låg i första hand 
att bibringa barnen den läsfärdighet och de kristendomskunskaper som 
skulle föregå konfirmationsundervisningen. Liksom i den tidigare 
hemundervisningen tilldelades folkskolans läsundervisning en uttalad ideo-



217 

logisk funktion. I likhet med tidigare fick religionen den ledande 
positionen. Såtillvida innebar beslutet 1842 inte omedelbart något nytt. 

Den allmänna läsundervisningen vilade på en läng tradition. En allmän 
skrivundervisning tillkom däremot först med den organiserade skolunder
visningen. Enligt stadgan skulle skrivundervisningen ingå även i den 
konfirmationsförberedande minimikursen och således gälla alla barn. Att 
skrivundervisningen blev allmän kan ses som ett genomslag för de liberala 
intressen inom den framväxande medelklassen som redan vid början av 
1800-talet ställde krav på en folkundervisning med allmännyttiga 
kunskaper och färdigheter. 

Men beslutet om allmän skrivundervisning måste också sättas i samband 
med den ekonomiska och sociala omvandlingen. I det socialt mer rörliga 
samhälle, som växte fram under 1800-talet, måste den enskilde individen 
kunna styrka sin identitet genom en egenhändig namnteckning. De nya 
förhållandena innebar också ett ökat behov av skriftlig kommunikation. 
Det kan därför hävdas att den allmänna skrivundervisningen tilldelades 
en kvalificerande funktion med uppgift att tillgodose de krav som den 
kapitalistiska ekonomin ställde. Det kan också hävdas att den tillskrevs 
en relativt självständig position i den tidiga folkskolans lärokurs. I första 
hand gällde det att lära eleverna att forma bokstäverna och att träna 
dem att noggrant och väl skriva av givna texter. 1 enlighet med 
växelundervisningsmetoden bedrevs skrivundervisningen, liksom läsunder
visningen, under strängt reglerade former och med extrem drill. 
Undervisningen tilldelades såtillvida en outtalad disciplinerande funktion. 

Under 1800-talet vann medelklassen inflytande på allt fler områden. Vid 
slutet av århundradet intog den en såväl ekonomiskt som politiskt och 
kulturellt ledande ställning. Från denna tid inleddes också övergången 
till en kvalitativt ny folkundervisning. Den stat, som nu kunde benämnas 
borgerlig, ökade på olika sätt sitt engagemang i folkskolans utbyggnad 
och verksamhet. Statens åtaganden blev möjliga genom den ekonomiska 
expansionen och understöddes av ett ökat intresse för att göra 
folkundervisningen i riket mera enhetlig. 

För läs- och skrivundervisningens del innebar det statliga engagemanget 
både nya lästexter och särskilda skrivkurser. På statens initiativ tillkom 
exempelvis "Läsebok för folkskolan" som återfanns i skolorna redan vid 
slutet av det första tidsavsnittet. Vid denna tid började också en rad 
nya läsläror att tas i bruk för den grundläggande läsundervisningen. 

I d e nya läslärorna och de särskilda lärarhandledningarna, via lärarutbild
ning och fortbildning introducerades nya läsmetoder. Den läsmetod, som 
främst fick sin spridning, var ljudmetoden. Den kunde tillämpas antingen 
syntetiskt eller analytiskt. Vanligen användes en kombination av båda 
tillvägagångssätten. Den vetenskapligt grundade ljudmetoden trängde så 
småningom undan den gamla bokstaveringsmetoden som varit den kyrkliga 
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lästraditionens läsmetod. Den nya metoden förutsatte en viss lärarutbild
ning och legitimerade såtillvida en överföring av den grundläggande 
undervisningen från hemmen till den folkskoleförberedande småskolan 
som beslutades 1858. Ljudmetoden fick tidigast nedslag i städernas 
småskolor, medan bokstaveringsmetoden länge levde kvar i glesbygdsom
råden. I dessa områden med flyttande skolor måste hemmen periodvis 
hjälpa till med barnens lästräning. 

De nya lästexterna förmedlade både det religiösa budskapet och de mer 
allmännyttiga kunskaperna i naturkunskap, geografi och historia. Med de 
nya texterna förmedlades också de borgerliga idealen och värderingarna 
till folkets barn. Texterna uppmanade dem att vara lydiga, flitiga, 
sparsamma och renliga. Läsundervisningen tilldelades således alltjämt en 
ideologisk funktion. Men med de nya lästexterna utvidgades innehållet 
med mer profana inslag. I någon mån tilldelades den allmänna 
läsundervisningen även en kvalificerande funktion. 

Ar 1878 infördes den första läroplanen för riket. Planen angav en norm 
för innehållet i och formen för folkundervisningen och avsåg att skapa 
större enhetlighet i landets små- och folkskolor. Denna centralstyrning 
mötte i vissa fall motstånd från de grupper som genom folkskolan ville 
tillgodose egna utbildningsbehov. Med den första normalplanen blev 
modersmålet ett självständigt läroämne i folkskolan. I detta ämne 
inrymdes såväl läsning som skrivning. Båda tillskrevs en ledande position 
inom ämnet. Men kristendomskunskap hade dock alltjämt den dominerande 
ämnespositionen. 

Folkskolestadgan 1842 föreskrev växelundervisning som allmän undervis
ningsmetod. Denna form hade tillskapats för massundervisning och 
organiserades med hjälp av monitorer. Från slutet av det första 
tidsavsnittet infördes en kvalitativt ny undervisningsform. En klassunder
visning förordades som innebar att läraren direkt skulle leda undervis
ningen. I d et fall denne hade flera klasser samtidigt kunde undervisningen 
organiseras med hjälp av "tysta övningar". 1878 års läroplan organiserade 
lärokursen i årsklasser. 

Det kan hävdas att övergången från växelundervisning till klassundervis
ning samtidigt innebar att eleverna framträdde som individer. Konkret 
innebar det en förändring av själva skolsalen, där eleverna placerades 
var och en i sin pulpet. Övergången från kollektiv till individ, som hade 
sin motsvarighet i samhället, blev möjlig med den ekonomiska expansionen 
och understöddes samtidigt av borgerliga ideal som betonade individua
lismen. Med den nya undervisningsformen tillskapades samtidigt en ny 
form av disciplinering som byggde på självdisciplin. Denna form hörde 
också den borgerliga ideologin till och låg dessutom i linje med den 
expanderande industrins krav på effektivitet. 
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Vid tiden kring sekelskiftet framfördes en ny pedagogik som betonade 
barnens utvecklingsnivå och intressen och underströk deras behov av 
självverksamhet och meningsfulla lästexter. Barn- och ungdomslitteratur 
blev ett centralt begrepp i den allmänna läsundervisningen. Skolan 
föreskrevs också uppgiften att lära barnen välja god litteratur och att 
ta avstånd frän dålig. Den nya barncentrerade pedagogiken, som hade 
sin förankring inom medelklassen, uttalades av ledande kulturradikaler 
och pedagoger och understöddes med vetenskapligt grundade argument. 
De nya idéerna kom även till uttryck i de läsmetoder som lanserades 
i början av 1900-talet. Som exempel kan nämnas "intressemetoden" som 
utarbetats av Bertil Hammer, den förste professorn i pedagogik. Den nya 
synen pä barndomen som en tid av lek och frihet kom också till uttryck 
i den läslära som han utarbetade tillsammans med Andreas Wallgren. 

Principerna om självverksamhet och meningsfulla texter skulle också gälla 
skrivundervisningen. Skrivning skulle vara en lustfylld lek och barnen 
stimuleras att tidigt producera egna texter. Uppmuntran skulle gå före 
klander. 

De nya lästexterna förenade nyttigt vetande med saga och fantasi. De 
förmedlade också en ny känsla för hembygden och fosterlandet. Den 
starka betoningen av hembygden och fosterlandet, som kom till uttryck 
i början av 1900-talet, kan sättas i samband med förhållandena i 
samhället. Vid denna tid fanns både ett behov av nationell samling och 
en strävan att förhindra en fortsatt emigration. I detta sammanhang 
tilldelades den allmänna läsundervisningen en uttalad ideologisk funktion. 

I 1919 års undervisningsplan fick principerna om utveckling, självverksam
het och nyttiga kunskaper sitt officiella genomslag. Detta kan ses som 
ett uttryck för de klassintressen som vuxit sig starka med den ekonomiska 
expansionen och den politiska demokratins formella genombrott. 
Medborgarutbildning blev nu ett centralt begrepp. Läs- och skrivundervis
ningen, liksom utbildningen i sin helhet, skulle vägledas av nyttan, vara 
praktiskt inriktad och anpassad till elevernas utveckling. Häri förenades 
den liberala synen på individuell utveckling och kravet på social nytta. 
Det som var nyttigt för individen var också nyttigt för samhället. 

Konkret innebar den nya läroplanen att kristendomsämnet förlorade sin 
ledande position. Denna position intog nu modersmålet och räkning. Båda 
dessa läroämnen betraktades som själva grunden i den medborgerliga 
utbildningen. Inom modersmålet tillskrevs såväl läsning och skrivning som 
talövningar en central position. Läsning och skrivning var att betrakta 
både som "nycklar" till vidare utbildning och medel för fortsatt 
kunskapssökande liksom för praktiskt bruk ute i vuxenlivet. I båda dessa 
avseenden tilldelades läs- och skrivundervisningen en uttalad kvalificeran
de funktion. 



220 

Vid början av det tredje tidsavsnittet var fyra års folkundervisning 
gemensam för alla blivande medborgare. Alternativt kunde den 
gemensamma undervisningen omfatta sex år. Under de gemensamma åren 
skulle folkskolans lärare också förbereda för inträde till den fem-
respektive fyraåriga realskolan. För att vinna inträde till realskolan måste 
den sökande genomgå prövning i läsning, skrivning och räkning. Förmågan 
att läsa och redogöra för innehållet i det lästa, att stava rätt och att 
formulera en text var därvid centralt. I detta sammanhang var den 
offentliga språknormen ett avgörande kriterium. Av i nspektörsberättelser
na framgår att undervisningen i modersmålet vållade särskilda svårig
heter, när det gällde att uppnå tillfredsställande resultat. Detta gällde 
framför allt i rättstavning och uppsatsskrivning. De elever, som inte hade 
tillfredsställande färdigheter, kunde inte heller vinna inträde till 
realskolan. 

Den offentliga språknormen, som utvecklats inom administrationen och 
av samhällets ledande skikt, kan sägas ha gjort det möjligt för den 
dominerande samhällsklassen att upprätthålla tidigare utbildningsprivile
gier och därmed också sin ställning i samhället. För de nya uppåtsträvan
de mellanskikten fanns ett intresse att erövra dessa privilegier. Såväl 
stridigheterna i samband med 1906 års rättstavningsreform som de senare 
kraven på en förstärkning av folkskolans undervisning i modersmålet kan 
ses som ett uttryck för en kamp om dessa privilegier. Samtidigt kan 
folkskolans skrivundervisning och inte minst talövningarna ses som en 
strävan att göra den offentliga språknormen till en språknorm för alla. 
I båda dessa avseenden kan det hävdas att modersmålsundervisningen 
tilldelades en outtalad ideologisk funktion. 

Under 1920- och 1930-talet blev frågan om skrivnormen både ett centralt 
problem i d en pedagogiska debatten och föremål för pedagogisk forskning. 
Det första svenska standardprovet i rättstavning utarbetades. Senare 
tillkom även en skala för bedömning av elevernas handstil. Proven och 
standardskalorna blev ett instrument för bedömning av eleverna. 
Resultaten, som också sågs som ett mått på kvaliteten i folkskolans 
undervisning, gav argument både för en ny rättstavningsreform och för 
en förlängning av den obligatoriska skolplikten. 

Tim- och kursplaner för en sjunde årsklass återfanns redan i 1919 års 
undervisningsplan. På många håll infördes också ett sjunde skolår i 
praktiken. Ar 1936 beslutades den sjuåriga folkskolan som obligatorium. 
Beslutet fattades i en tid som hade föregåtts av ekonomisk stagnation, 
massarbetslöshet och social oro. Under dessa förhållanden och inför hotet 
av ett nytt världskrig ställdes krav på skolans karaktärsfostrande uppgift. 
I detta sammanhang betonades vikten att förmedla höga ideal, 
fosterlandskärlek och samhällsanda till den uppväxande generationen. Inte 
minst gällde det att fostra eleverna till god nöjesläsning och få dem 
att ta avstånd från "skräpet" bland lästexterna och i radio- och film
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utbudet. Den allmänna läsundervisningen tilldelades på nytt en uttalad 
ideologisk funktion. 

År 1940 inleddes ett omfattande utredningsarbete som ledde fram till 
principbeslutet om enhetsskola år 1950. Beslutet innebar ett genomslag 
för den gamla liberala tanken om ett enhetligt organsierat skolsystem 
och en gemensam bottenskola för alla. Det kom i en tid av ekonomisk 
expansion och med socialdemokraterna i regeringsställning. 

Undervisningen i den nya enhetsskolan hade att erbjuda lika utbildnings
möjligheter för alla. Med självverksamhet, individuellt eller i grupp, skulle 
det vara möjligt för den enskilde eleven att både utvecklas i sin egen 
studietakt och att delta i det gemensamma arbetet i klassen. En 
individualiserad och rationellt organiserad undervisning skulle skapa för
utsättningarna och vetenskapliga metoder ge vägledning för arbetet. Men 
övergången till en nioårig grundskola kom i en tid som samtidigt 
kännetecknades av ökad efterfrågan på högre utbildad arbetskraft inom 
såväl industri som inom den offentliga sektorn. Vid denna tid hade också 
allt fler börjat efterfråga högre utbildning. 1 d et sammanhanget kan det 
sägas att läs- och skrivundervisningen tilldelades en mer personligt 
kvalificerande funktion. 

En god läs- och studieteknik framstod som en väg till studieframgång 
och som en förutsättning för högre utbildning och tjänster. Med denna 
betoning kan det hävdas att läsning och skrivning framför allt sågs som 
medel att inhämta kunskaper och nå högre mål. En inskolning i 
studietekniska färdigheter erbjöd samtidigt större möjligheter att sätta 
eleverna i självständigt arbete, vilket var en förutsättning för en 
individualiserad undervisning. 

Redan från första klass infördes den studietekniska träningen. Eleverna 
sattes att självständigt lösa givna uppgifter till läslärans texter. Antalet 
lästa sidor och lösta uppgifter framstod som ett konkret mått på den 
enskilde elevens prestationsförmåga. De visade också var den enskilde 
eleven stod i förhållande till andra. Detta kan antas ha gett upphov 
till ett outtalat konkurrensförhålJande mellan eleverna i klassen. 
Medelklassens barn uppnådde bättre resultat än arbetarklassens barn 
enligt flera undersökningar. De kan också sägas ha haft större beredskap 
för den tidiga läs- och skrivundervisningen. 

1 början av 1970-talet aktualiserades det tidigare berörda problemet med 
elevernas "bristande basfärdigheter". På nytt riktades kritik mot skolans 
undervisning. Undervisningsteknologin och de självinstruerande programm
en ifrågasattes. Nya teorier, som betonade språket och barnets 
språkutveckling, lyftes fram. På nytt ställdes också krav på en ökad 
individualisering och ett nytt arbetssätt. I detta sammanhang presentera
des en ny läsmetod - den s k LTG-metoden - som tog utgångspunkt i 
elevernas eget talade språk och personliga erfarenheter. 
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Den nya pedagogik, som förespråkades i början på 1970-talet, rörde i 
första hand förskolan men förordades också i officiella dokument och 
anvisningar för grundskolan. I denna pedagogik inrymdes idéer om en 
medvetandegörande och frigörande pedagogik. Vid samma tid återfanns 
en strävan till integration och en uttalad likhetsideologi. 

Om än till synes radikal måste det nog ändå sägas att den pedagogik, 
som förespråkades, ytterst vilade på den gamla liberala principen om 
individuell utveckling och personliga framsteg. Under 1800-talet hade 
denna princip sina företrädare inom den framväxande medelklassen. I 
dag torde denna princip ha en mer allmän spridning men framför allt 
ha företrädare inom de grupper av mellanskikten som är beroende av 
utbildning som karriärväg. 

Den tendens till svagare klassifikation och inramning, som uttrycktes i 
de pedagogiska idealen i början av 1970-talet, kan i dag sägas ha vänt 
till sin motsats. I den senaste läroplanen - Lgr -80 - har en tendens 
till starkare klassifikation och inramning kommit till uttryck. Läsning 
och skrivning har prioriterats på framför allt de lägre skolstadierna. Alla 
lärare föreskrivs dela ansvaret för elevernas kontinuerliga färdighets
träning. I detta sammanhang kan det hävdas att läs- och skrivundervis-
ningen tilldelats en uttalad kvalificerande funktion med uppgift att 
tillgodose de krav som arbetslivet och samhället ställer. 

Svenskämnet har stärkt sin position som självständigt läroämne och 
särskilt föreskrivits uppgiften att skapa läslust och stimulera elevernas 
språkliga uttrycksförmåga. Litteraturen har tilldelats en central 
betydelse. Under de allra senaste åren har också litteraturens klassiker 
och kulturarvet betonats. Med denna betoning kan det sägas att den 
allmänna läs- och skrivundervisningen på nytt tilldelats en mer uttalad 
ideologisk funktion. 

7.k Tillbaka till problemet med "de bristande basfärdigheterna" 

Har nu den redovisade studien av förändringar i den allmänna läs- och 
skrivundervisningens tilldelade funktion och tillskrivna position bidragit 
till en vidgad förståelse av de påtalade bristerna i elevernas läs- och 
skrivförmåga? 

Låt mig först påpeka att frågan är komplex och att påtalade brister 
kan ha många orsaker. I detta sammanhang är det nödvändigt att först 
ställa åt sidan de specifika läs- och skrivsvårigheter som återfinns hos 
vissa elever med fysiologiska och psykologiska handikapp. Invandrar
elevernas bristande färdigheter att läsa och skriva svenska måste också 
uteslutas. 
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Det kan noteras att problemet med elevernas bristande färdigheter 
återkommande har uppmärksammats. I det redovisade materialet kan tre 
tillfällen särskilt noteras. 

Vid tiden kring 1930 påtalades elevernas brister i såväl rättstavning som 
handskrivning. De uppmärksammade bristerna i framför allt rättstavning 
gav argument för såväl en förlängning av den obligatoriska undervisningen 
som en förnyad stavningsreform. 

Vid slutet av 1950-talet påvisades en tillbakagång i elevernas stavnings
förmåga i samband med utprövningen av ett nytt standardprov. De 
påvisade bristerna sattes i samband med både förändringar i undervis
ningssituationen och förändringar i samhället. De redovisade resultaten 
aktualiserade även frågan om vilka krav som skulle ställas, när det gällde 
stavning. 

I början på 1970-talet påtalades det tidigare berörda problemet om 
elevernas bristande läs- och skrivförmåga. Problemet uppmärksammades 
först i grundskolan men utvidgades senare till att gälla även vissa elever 
i gymnasieskolan och högskolan. En rad undersökningar gav stöd för en 
växande kritik och krav på en kvalitativt bättre undervisning. Framför 
allt betonades vikten av sådana grundläggande färdigheter som läsning 
och skrivning. 

Två aspekter på problemet har kunnat urskiljas. Det ena har rört vilka 
färdigheter eleverna skall lära sig. Den andra har gällt vilka krav som 
skall ställas på deras förmåga. 

Vilka färdigheter som föreskrivits att eleverna skall lära sig har 
väsentligen förändrats över tid. I den tidiga folkskolan skulle eleverna 
lära sig läsa såväl frakturstil som den latinska tryckstilen. Utantilläsning 
var länge en dominerande färdighet. Senare har allt större vikt lagts 
vid tyst läsning och läsförståelse. Med det framväxande informations
samhället har studieteknik och kritisk läsning fått en större betoning. 
Inte minst har det gällt att lära eleverna välja god litteratur för sin 
nöjesläsning och ta avstånd från den s k "skräplitteraturen". Nya media 
som radio, film och TV har utökat inslagen i skolans modersmålsunder
visning. I dag betonas språket som kommunikation. 

När det gällt skrivning kan en motsvarande förändring noteras. I den 
tidiga folkskolan fick eleverna i första hand lära sig att noggrant och 
väl forma bokstäverna och skriva av givna stycken. Senare har den 
praktiska inriktningen liksom produktionen av egna texter allt mer 
poängterats. Att lära eleverna att skriva rätt enligt den gällande 
språknormen har därvid blivit centralt. 
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Rättstavningen har särskilt stått i fokus. Här har också normen 
väsentligen förändrats över tid. Det ger föreliggande avhandling exempel 
på. Redan i den tidiga folkskolan fick rättstavningsmomentet en 
framskjuten ställning inom modersmålsämnet. Tidigt vidtogs också 
åtgärder för att få till stånd en enhetlig och mera ljudenlig stavning. 
Detta låg inte minst i lärarkårens intresse. Att eleverna kunde stava 
enligt den vedertagna normen sågs samtidigt som ett mått på kvaliteten 
i folkskolans undervisning. Brister i elevernas stavningsförmåga, vilka är 
lätta att uppmärksamma även utan särskilda prov, har också återkomman
de gett upphov till kritik av skolans undervisning. 

Elevernas handskrivningsförmåga har på samma sätt återkommande riktat 
uppmärksamhet mot skolans undervisning. Här har också valet av skrivstil 
varit föremål för stridigheter. I den tidiga folkskolan betonades 
skönskriften. Senare har den praktiska och rationella aspekten stått i 
fokus. Att skriva snabbt och tydligt har då blivit det centrala. I detta 
sammanhang kan det vara angeläget att uppmärksamma de rent tekniska 
förändringarna. Griffel och skiffertavla var de dominerande skrivmateria-
len i den tidiga folkskolan. Senare kom bläck, bläckpenna och skrivböcker. 
I dag finns olika tekniska hjälpmedel. Handskrivna brev är inte längre 
den enda möjligheten för långväga kommunikation. 

Vilka krav som skall ställas på elevernas färdigheter har varit en 
återkommande fråga, där skilda uppfattningar kommit till uttryck. Frågan 
har aktualiserats i samband med påtalade brister och har ofta lett till 
uttalade krav på en förstärkning av undervisningen i form av längre 
skolplikt, fler undervisningstimmar eller en ökad individualisering. 

Av det redovisade arbetet framgår att toleransen mot avvikelser från 
den rätta normen har varierat över tid. Vikten av att i första hand 
stimulera elevernas skriftliga produktion har återkommande framhållits 
i den pedagogiska debatten. Att fastställa en bestämd kravnivå, som alla 
elever skall ha uppnått på respektive stadium, har också visat sig vara 
svårt. Vad som skall gälla som kriterium är en kontroversiell och ytterst 
en politisk fråga. 

När det gällt orsakerna till de uppmärksammade eller påvisade problemen 
har många olika förklaringar framförts. Somliga förklaringar har 
fokuserat brister hos den enskilde individen. Andra har lagt tonvikt på 
förändringar i undervisningen eller i samhället. I den senaste debatten 
har de påtalade bristerna i sin tur setts som en av orsakerna till en 
sjunkande motivation för skolarbetet hos vissa elever i grundskolan. 

Att motivationen sjunker hos vissa elever kan kanske framför allt ses 
som en effekt av utbildningens egen logik som betonar individuella 
prestationer och personlig framgång. Jag har tidigare pekat på att det 
självständiga arbetet i läro- och arbetsböcker kan antas ge upphov till 
ett outtalat konkurrensförhållande mellan eleverna i klassen. Att tidigt 
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och återkommande genom skolåren uppfatta sig som förlorare skapar 
självklart inte motivation vare sig för skolarbetet eller för läsning och 
skrivning. Bland förlorarna återfinns framför allt arbetarklassens barn. 
Påtalade brister i läs- och skrivförmågan kan således lika gärna vara 
en effekt av som en orsak till vissa elevers bristande skolmotivation. 

Inledningsvis hänvisade jag till forskare som framhållit att den allmänna 
läs- och skrivkunnigheten mycket väl kan sjunka tillbaka om den inte 
fyller en funktion i samhället. Läsning och skrivning är alltjämt ytterst 
väsentligt både när det gäller kommunikation och informationsspridning. 
Vad dagens TV-teknik och datorer innebär för den allmänna läs- och 
skrivundervisningen är en viktig fråga att följa. Inte minst är det 
angeläget att utforska, vilka krav den nya tekniken faktiskt ställer och 
vilka konsekvenser den får för den allmänna läs- och skrivkunnigheten. 

7.5 Några kritiska reflexioner över det egna arbetet 

I det redovisade arbetet har jag sökt ge en historisk belysning av 
förändringar i den allmänna läs- och skrivundervisningens tilldelade 
funktion och tillskrivna position. Jag har därvid inriktat mina studier 
på undervisningens innehåll och form som de framgår av texter för den 
pedagogiska praktiken under perioden 1842-1982. 

Dessa texter från olika delar av undersökningsperioden har jag sökt sätta 
in i ett vidare sammanhang eller kontext. Jag har därvid gått vida utöver 
mitt egentliga studieobjekt och det egna ämnesområdet. I detta ligger 
flera svårigheter. För att nå egen kunskap om de utbildningsmässiga och 
samhälleliga förhållanden, som varit gällande under delar av undersök-
ningsperiosen, har jag varit tvungen att utnyttja s k sekundärkällor. En 
svårighet har därvid varit att hitta översiktliga arbeten som täcker hela 
den aktuella perioden. En annan svårighet har varit att lyfta fram 
relevanta uppgifter i enlighet med min teoretiska referensram. Det har 
också varit en svårighet att begränsa beskrivningarna av kontext. Varje 
sådan begränsning innebär samtidigt en ytterligt grov förenkling av det 
historiska skeendet. 

Den huvudsakliga inriktningen på "texter för den pedagogiska praktiken" 
medför också vissa problem. Den bild som tecknats ger inte bara intryck 
av att den borgerliga klasskulturen varit ytterligt stark utan också att 
olika förändringar kunnat genomföras utan större motstånd från andra 
sociala klasser. Det senare är en självklar konsekvens av den borgerliga 
klassens starka inflytande över de normativa texterna. Motsättningar och 
kamp om undervisningens innehåll och form berörs därför endast mer 
i förbigående i dessa texter. 
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För att dylika motsättningar ingående skall kunna studeras krävs ett 
större inslag av andra källor och en starkare fokusering på den lokala 
nivån. En sådan studie kunde avgränsas till ett eller ett par inspektörs-
områden och omfatta en mer begränsad tidsperiod. Hur olika elever tar 
till sig, omformar eller bjuder motstånd mot den ideologi som förmedlas 
är, som tidigare påpekats, överhuvudtaget svårt att belysa historiskt på 
grund av bristen på källmaterial. En studie med en sådan inriktning måste 
i stället koncentreras till den nu aktuella praktiken. 

Avslutningsvis kan det framhållas att den redovisade analysen av texter 
för den allmänna läs- och skrivundervisningen omfattar en tidsperiod från 
beslutet om den allmänna folkskolan till dagens grundskola. De 
analyserade texterna har satts in i sitt samhälleliga och utbildnings-
mässiga sammanhang. Den översiktliga bild, som redovisats, är en 
nödvändig utgångspunkt för fortsatta och fördjupade studier av läsning 
och skrivning som sociala fenomen. Förhoppningsvis kan det redovisade 
arbetet också ge en utgångspunkt för en fortsatt och fördjupad diskussion 
om den allmänna läs- och skrivundervisningens innehåll och form. Arbetet 
kan kanske också utgöra en grund vid eventuella framtida diskussioner 
om brister i elevernas läs- och skrivförmåga. 
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Chapter 7 

SUMMARY AND CONCLUDING DISCUSSION 

This thesis was initiated in connection with the debate on the deficiencies 
in reading and writing among Swedish pupils. The problem arose in the 
early seventies and was indicated to be one of the reasons why some 
of the pupils in the nine-year compulsory school manifested a declining 
motivation for schooiwork. Later, the debate on the basic skills was also 
applied to some pupils in upper secondary school and in higher education. 
A number of studies supported the growing criticism and supplied 
arguments for the demands for a higher quality in education. It was an 
international problem and resulted in statements of a tendency towards 
a lower ability level in the industrialized Western World. 

So far, it has not been demonstrated that there should be a decline 
in the general ability level in Sweden. This requires comparable results 
of studies from various periods. The crucial questions for such studies 
are what is compared and who are compared. It has already been pointed 
out by other researchers that it is reasonable to assume that the general 
standard of reading and writing is much higher today than it was at 
the beginning of this century. Such an assumption is supported by the 
prolongation of the general compulsory school attendance as well as the 
development towards continued studies for the majority of an annual 
cohort of pupils. It can also be assumed that the increasing influx to 
higher education has contributed to the so-called basic skills becoming 
somewhat of a problem. Pupils, who would formerly have started working 
after leaving compulsory school, usually proceed to upper secondary 
school today. In higher education there are nowadays students with various 
educational backgrounds and thus also varying qualifications. The average 
level of a group of students may in this respect be lower than before, 
which is probably best reflected in such skills as language, vocabulary, 
reading and writing. Deficiencies within these areas can be observed ever 
without tests. 

The deficiencies in reading and writing among pupils and the tendency 
towards a decline in the general standard of literacy should, of course, 
not be neglected. Regarded as social phenomena reading and writing are 
not once and for all given in a society. The general ability level may 
very well decline and certain parts of the complex ability of reading 
and writing may change and even disappear. In this research work the 
question of changes in the general ability level has been put aside and 
the interest is instead focussed on questions concerning the general 
reading and writing instruction. 
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The aim of this study has been to try to elucidate changes that may 
have occurred in the function and position attributed to the general 
reading and writing instruction from the 1842 Elementary-Education Code 
to the nine-year compulsory school of 1982. 

In order to elucidate changes in the function and position the work has 
been focussed on describing and analyzing the content and form of the 
general reading and writing instruction as they appear from texts for 
the educational practice at various points of time during this period. 
My aim with such a historical study has at the same time been to try 
to contribute to an extended understanding of the problem of the 
inadequate basic skills among pupils. 

7.1 The Theoretical Starting-Points of the Work 

The starting-points and assumptions forming the basis of this research 
work have been presented in Chapter 2. The theoretical framework 
indicates how I, as a researcher, look upon my subject-matter. I have 
started from a structuralistic point of view and I have adopted a 
materialistic outlook on history. The fundamental features of this 
framework will be summarized in the following. 

Education is, on the basis of the indicated perspective, regarded as a 
question of social and cultural reproduction. This means that education, 
as well as upbringing, is regarded as a process through which the coming 
generations are formed and integrated into the existing society. One 
of the aims of education is to contribute to transferring the knowledge 
and values considered to be important for the coming generation. This 
also means that education is assumed to contribute to reproducing the 
cultural pattern and social order of the existing society. 

This reproduction implies to begin with that education and instruction 
are supposed to fulfil a qualifying function with the task of preparing 
the students for various tasks in society. This function also includes the 
adjustment of the coming generation to the requirements of working life 
and the contribution to a differentiation to various professions and thus 
also to different positions in society. The reproduction also implies that 
education is supposed to fulfil an ideological function with the task of 
transferring the dominating culture in society, the culture which can also 
be defined as the culture of the dominating class. The ideological function 
of the educational institution includes the task to try to transfer this 
class culture to the whole society and thus at the same time legitimize 
the differentiation safeguarding the reproduction of the prevalent social 
order. 
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The fact that school tries to transfer the culture of the dominating class 
to the whole society can, however, not be seen as a simple and mechanical 
pressure of a certain ideology. It can, on the contrary, be assumed that 
pupils from various classes more or less actively adopt, transform or 
oppose the class culture represented by school as well as the ideology 
it tries to transfer. 

The structural perspective also implies that economic, political and 
ideological conditions in the external society are supposed to control 
the content and design of the educational practice. Changes in this 
practice are mainly regarded as a consequence of changes in the external 
society. The material conditions are supposed to be the decisive factors 
in a process of change which, however, does not mean that ideas are 
irrelevant. Theories and ideas can thus provide arguments for demands 
for change and serve as the legitimization of the existing conditions. 
The fact that the conditions in the external society are supposed to have 
a great influence on the activities of school must not be regarded as 
deterministic. It is true that the structural conditions restrict the work 
but there is, at the same time, a certain liberty of action for those 
working within the institution. 

7.2 The Empirical Studies - Approach and Sources 

It is difficult to study the actual function of the general reading and 
writing instruction from a historical point of view owing to the lack of 
relevant source material. In this work the studies have therefore been 
focussed on "texts for the educational practice" expressing the content 
of the education and how it should be designed. These texts can be 
characterized as normative. In accordance with the starting-points and 
assumptions presented in the theoretical framework, the normative texts 
are supposed to transfer the dominating class culture in a society which 
at the same time implies a legitimization of the prevalent social order. 
The function which explicitly or implicitly is assigned to a given 
education or instruction, but also the position attributed to various 
teaching subjects and subitems of a subject are important factors in this 
context. 

This work focusses on the general reading and writing instruction. The 
responsibility for reading and writing has, during this investigation period, 
in most cases rested with the teaching of the mother tongue/Swedish. 
The main focus is on the position of reading and writing within this 
subject. 

The studies have been focussed on the context and form of the instruction 
as they appear from texts for the educational practice during various 
parts of the period 18^2-1982. Content refers to the knowledge and values 
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that are being transferred and form refers to type of teaching as well 
as to work procedure or method. 

The main sources of the study have been the various official curricula, 
valid during various parts of the investigation period. I have also studied 
underlying documents, for example Riksdag motions, official investiga
tions, statutes, etc in order to get a clearer idea of the economic, 
political and ideological interests reflected in the curriculum texts. 

The research material also includes a limited number of readers and 
teacher's manuals valid during various parts of the investigation period. 
Readers and reading methods have thus been matters of considerable 
interest. The texts in the readers also describe the content that has 
actually been transferred in the educational practice. The reader can 
thus also be defined as a "text on education". The material also includes 
lectures given at teachers' conferences, articles in newspapers and journals 
and certain official documents and directives. Research reports focussing 
on reading and writing have also been used as sources. A research report 
describing and analyzing a given educational reality is first of all to 
be regarded as a "text on education". Such a text can later be used 
as a "text for education" and may serve as an argument for a certain 
change or as the legitimization of a particular education, 

I have used the so-called school inspector reports, available from the 
beginning of the 1860's to the beginning of the 1950's, in order to shed 
some light on government measures, intentions and ideas in the 
educational practice. I have, for the purposes of this work, chosen to 
study only one inspector region and my starting-point has been the parish 
of Tuna in Medelpad. 

This study covers a period of 140 years. The period starts with the 1842 
Elementary-Education Code and ends in 1982 when the most recent 
curriculum - the 1980 Compulsory School Curriculum - came into effect. 
The investigation period has been divided into four periods: 1842-1877, 
1878-1918, 1919-1954 and 1955-1982. The descriptions of the periods form 
separate chapters in the thesis, each beginning with an introductory 
survey of the social and educational conditions of the time, followed 
by an outline of the content and form of the general reading and writing 
instruction. Each chapter ends with a concluding reflection emphasizing 
the observed changes in the function and position of the instruction. In 
this final chapter I shall limit myself to a summary presentation of the 
main features of the observed changes. 
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7.3 Reading and Writing - an Attempt to Trace the Line of Development 

The space of time covered by this thesis has made it possible to follow 
the variations and changes over time in the position and function 
attributed to the general reading and writing instruction. It is not 
meaningful in this connection to refer these variations and changes to 
specific factors or variables. It is, more precisely, a web of different 
factors that together have resulted in changes in the educational texts 
and in the educational practice over this period of time. 

It can be observed that changes in the educational practice may have 
begun long before their annexation to the official directives. It can also 
be pointed out that the practical realization of decisions, directives or 
intentions may vary a lot owing to the local conditions. 

A couple of more sweeping changes can be observed during this period. 
The first is the transition from the religious reading tradition to a secular 
reading and writing culture starting at the beginning of this period. This 
transition can be related to the social transformation resulting in the 
dominance of a secular culture. This culture brings about a new content 
and a new form for the educational practice. This culture also results 
in an emphasis on individual development and personal success. The 
second more sweeping change takes place during the latter part of the 
period and results in a final transition to a uniformly organized 
educational system with a nine-year compulsory school. This transition 
brings about the full emergence of the liberal personality principle in 
that it formally lays down the right to higher education for all Swedish 
subjects. The transition to a comprehensive school comes at a time of 
economic expansion and a political situation which makes it possible to 
carry out a number of social reforms. 

After these introductory comments I shall try to present a more detailed 
description of the important lines of development of the general reading 
and writing instruction. This presentation follows the division of time 
below, which also indicates the periods of time covered by the thesis: 

1842 1878 1919 1955 1982 

I I I I » 

The 1842 Elementary-Education Code resulted in a transition from Church 
education in the homes to State schools. The transition was not immediate 
and the practical realization of this reform differed a lot between various 
parts and regions of the country. Whereas an organized school instruction 
early became a necessity in the towns, this directive was often felt to 
be a forced reform in the countryside. 
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Elementary education was introduced at a time of social transformation 
breaking up the old form of socialization within the framework of the 
household. The changing conditions required that the Government and 
the municipalities should assume responsibility for the basic education 
of the coming generation, in the cases where the homes could not fulfil 
this task. This task implied first of all to teach the children to read 
and to impart to them the religious knowledge preceding the preparation 
for confirmation. The reading instruction of the elementary school was, 
as was also the case with home instruction, attributed an explicit 
ideological function. Religion was, just as before, given the leading 
position. In this respect the decision of 1842 did not introduce any 
novelties. 

General reading instruction was based on a long tradition. General writing 
instruction was, however, established only with the organized school 
instruction. Writing instruction should also, according to the code, be 
included in the preparatory minimum course for confirmation and should 
thus apply to all children. The fact that writing instruction was made 
accessible to everyone can be seen as the full emergence of the liberal 
interests of the growing middle classes that, as early as at the beginning 
of the 19th century, demanded popular education imparting knowledge 
and skills for the benefit of everyone. 

The decision of general writing instruction must, however, also be 
connected with the economic and social transformation. In the socially 
more mobile society developing in the 19th century the individuals must 
be able to prove their identities with their own signatures. The new 
conditions also resulted in an increasing need for written communication. 
It can therefore be maintained that general writing instruction was 
attributed a qualifying function with the task of fulfilling the require
ments of the capitalistic economy. It can also be maintained that it was 
attributed a fairly independent position in the early elementary 
education. It was first of all a question of teaching the pupils to form 
the letters and to train them to copy given texts accurately and 
meticulously. Reading and writing instruction was, according to the 
interacting training scheme, carried out according to strict rules and by 
means of extreme drills. The education was thus attributed an implicit 
disciplinary function. 

In the 19th century the middle classes gained influence in an increasing 
number of areas. At the end of the century they had an economically, 
politically and culturally leading position. The transition to a qualita
tively new popular instruction was also initiated at this time. The state, 
which could now be called middle-class, became to an ever increasing 
extent engaged in the development and activities of elementary school. 
The undertakings of the state were made possible through the economic 
expansion and were supported by an increasing interest in a more 
uniformly organized popular instruction. 
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Concerning reading and writing instruction the commitment of the state 
resulted in new readers and special writing courses. The "Läsebok för 
folkskoIan"/Reader for the Elementary School/ was produced on the 
initiative of the state and was distributed to the schools as early as 
at the end of the first period. A number of new readers were also being 
introduced into the basic reading instruction at this time. 

New reading methods were introduced through the new readers and the 
special teacher's manuals, through teacher training and in-service 
training. The most widely spread method was the phonetic method. It 
could be used either synthetically or analytically. A c ombination of both 
methods was generally used. Gradually, the scientifically based phonetic 
method superseded the old spelling method of the Church reading 
tradition. The new method required a certain amount of teacher training 
and thus legitimized a transfer, decided upon in 1858, of the basic 
education from the homes to the primary school preparing for elementary 
school. The phonetic method first gained ground in the primary schools 
of the towns, whereas the spelling method survived for a long time in 
sparsely populated areas. In these areas with ambulatory schools the 
homes were periodically required to assist in the reading training of the 
children. 

The new readers transferred both the religious message and the knowledge 
of general science, geography and history. The new texts also transferred 
the middle-class ideals and values to the children of the people. The 
texts urged them to be obedient, diligent, economical and cleanly. Thus, 
reading instruction was still attributed an ideological function. However, 
the readers also included more profane texts. General reading instruction 
was to some extent also attributed a qualifying function. 

The first curriculum for the country was introduced in 1878. The 
curriculum indicated a norm for the content and form of popular 
instruction and aimed at creating greater uniformity in the primary and 
elementary schools throughout the country. This central control sometimes 
met with opposition from groups who, by means of the elementary school, 
wanted to satisfy their own educational needs. The first standard syllabus 
gave the teaching of the mother tongue the status of an independent 
teaching subject in elementary school. This subject included both reading 
and writing and both of them were attributed leading positions within 
the subject. However, religious knowledge still had the most dominating 
position. 

The 18^2 Elementary-Education Code prescribed the interacting training 
scheme to be the general teaching method. This method was intended 
for mass education and was organized by means of monitors. A 
qualitatively new type of teaching was introduced towards the end of 
the first period. Class teaching was recommended, meaning that the 
teacher was to be in direct charge of the tuition. In cases where the 
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teacher was in charge of several classes at the same time the teaching 
could be organized by means of "silent exercises". The 1878 curriculum 
organized the tuition into age classes. 

It can be maintained that the transition from the interacting training 
scheme to class teaching also meant that the pupils were being treated 
as individuals. In practice this resulted in a change in the classroom 
where the pupils were placed at desks of their own. The transition from 
the collective to the individual, with its correspondence in society, was 
made possible through the economic expansion and was at the same time 
supported by middle-class ideals emphasizing individualism. The new type 
of teaching also created a new form of discipline based on self-discipline. 
This form was also part of the middle-class ideology and was moreover 
in line with the demands for efficiency of the expanding industry. 

A new pedagogy emphasizing the level of development and the interests 
of the children and stressing their need for independent activities and 
meaningful texts was introduced at the end of the century. Children's 
literature became a central concept in general reading instruction. School 
was also supposed to teach the children to choose good books and to 
reject bad ones. The new child-centred pedagogy, bound by close ties 
to the middle-class ideology, was advocated by leading personalities in 
the field of culture and by educators and was supported by scientifically 
based arguments. The new ideas were also manifested in the reading 
methods introduced at the beginning of the 20th century. An example 
of this is the "interest method" elaborated by Bertil Hammer, the first 
professor of education in Sweden. The new outlook on childhood as a 
time of play and freedom was also manifested in the reader elaborated 
by Bertil Hammer and Andreas Wallgren. The principles of individual 
activities and meaningful texts were also applied to writing instruction. 
Writing was supposed to be a pleasurable amusement and the children 
should at an early stage be encouraged to produce texts of their own. 
Encouragement should have priority over criticism. 

The new texts combined useful knowledge with fairy-tales and fantasy. 
They also imparted a new feeling for the home district and the native 
country. The strong emphasis on the home district and the native country, 
manifested at the beginning of the 20th century, can be connected with 
the conditions in society. At this time there was a need for national 
unity and efforts to prevent continued emigration. General reading 
instruction was in this connection attributed an explicit ideological 
function. 

The full emergence of the principles of development, individual activities 
and useful knowledge came with the 1919 curriculum. This can be 
regarded as a manifestation of the class interests strengthened by the 
economic expansion and the formal break-through of political democracy. 
Citizens' education became a central concept. Reading and writing in
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struction, like education taken as a whole, should be guided by usefulness, 
they should have a practical orientation, and be adjusted to the pupils' 
development. The liberal outlook on individual development and the 
demand for social usefulness were thus being combined. What was useful 
for the individual was also useful for society. 

With the new curriculum religious knowledge lost its dominating position. 
This position was now occupied by the teaching of the native tongue 
and arithmetic. These subjects were regarded as the very basis of citizens' 
education. Within the teaching of the mother tongue reading, writing 
and oral exercises were attributed a central position. Reading and writing 
were to be regarded both as "keys" to further education and as means 
for continued searching for knowledge. They were also to be regarded 
as means for practical use in adult life. Reading and writing instruction 
were in both these respects given an explicit qualifying function. 

Four years or alternatively six years of popular instruction was available 
to all future citizens at the beginning of the third period. During these 
years the elementary school teachers were also supposed to prepare the 
pupils for their entrance to the five- or four-year lower secondary school. 
The applicant had to pass an entrance examination in reading, writing 
and arithmetic for the admission to lower secondary school. Reading 
ability, the ability to give an account of the content of the text, spelling 
and formulation ability were central aspects of these examinations. The 
official linguistic norm was a decisive criterion in this connection. The 
reports of the upper secondary school inspectors show that the teaching 
of the mother tongue created difficulties for the achievement of satis
factory results. This applied above all to spelling and composition. Pupils 
lacking satisfactory skills were not admitted to lower secondary school. 

The official linguistic norm, developed within the administration and by 
the leading strata of society, can be said to have enabled the dominating 
class to maintain earlier educational privileges and thus also their 
position in society. The conquest of these privileges was a matter of 
considerable interest to the new ambitious middle strata of society. The 
conflicts in connection with the 1906 spelling reform as well as the 
subsequent demands for a reinforcement of the teaching of the mother 
tongue in elementary school can be seen as a manifestation of a struggle 
for these privileges. Writing instruction and not least the oral exercises 
of elementary school can at the same time be regarded as an endeavour 
to transfer the official linguistic norm to all strata of society. It can 
in both these respects be maintained that the teaching of the mother 
tongue was allotted an implicit ideological function. 
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In the 1920's and 1930's the writing norm became both a central problem 
in the educational debate as well as the subject of educational research. 
The first Swedish standardized achievement test was given in spelling. 
Later there was also a scale for the assessment of the pupils' handwriting. 
The tests and the standardized scales were an instrument for the 
assessment of the pupils. The results, which were also regarded as a 
measure of the quality of elementary school education, supplied the 
arguments both for a new spelling reform as well as for the prolongation 
of compulsory school attendance. 

The 1919 curriculum included timetables and syllabuses for a seventh 
school year which was also introduced in some regions. The seven-year 
elementary school was made compulsory in 1936. The decision was taken 
at a time preceded by economic stagnation, mass unemployment and 
social unrest. Under these circumstances and at the threat of a new world 
war school was required to have a character-building function. The 
importance of transferring high ideals, patriotism and good citizenship 
to the coming generation was emphasized. This meant above all to 
educate them to choose good books for light reading and to make them 
reject the "trash" in the supply of books, radio programmes and films. 
General reading instruction was once again given an explicit ideological 
function. 

Extensive investigation work starting in 1940 resulted in the 1950 decision 
of the comprehensive school. This decision was the break-through of the 
old liberal idea of a uniformly organized educational system and a basic 
comprehensive education. It was taken at a time of economic expansion 
and with a social democratic government. 

Comprehensive school offered equal educational possibilities for all. 
Independent activities, carried out individually or in groups, should enable 
the individual pupil to develop at his or her own rate of progress and 
to participate in the joint work in class. An individualized and rationally 
organized education should create the opportunities for the work which 
should be guided by scientific methods. 

The transition to the nine-year compulsory comprehensive school came 
at a time which was also characterized by an increasing demand for a 
labour force with a higher education both in industry as well as in the 
government sector. At this time there was also a rising demand for higher 
education among a growing number of people. Reading and writing 
instruction was in this respect attributed a more personally qualifying 
function. 

A functional reading and study technique seemed to be the way to study 
progress and the prerequisite of higher education and positions in society. 
In the light of this accentuation it can be maintained that reading and 
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writing were above all regarded as means of acquiring knowledge and 
reaching higher goals. The training in study skills also offered greater 
possibilities of setting the pupils to independent work, which was a 
prerequisite of an individualized instruction. 

The training in study skills was introduced during the very first school 
year. The pupils were set to solve given problems to the texts of the 
reader. The number of pages the pupils had managed to read and the 
number of problems they had managed to solve were taken to be a 
measure of the individual pupil's attainment capacity. They were also 
taken to be a measure of the individual pupil's performance in relation 
to other pupils. This can be assumed to have caused an implicit 
competitive relationship between the pupils in the class. According to 
several studies middle-class children performed much better than 
working-class children. They can also be said to have been more prepared 
for the early reading and writing instruction. 

The problem of the pupils' "inadequate basic skills" came up in the early 
1970's and criticism was once more levelled against school tuition. The 
educational technology and the self-instructional programmes were called 
in question. New theories, emphasizing the language and the child's 
language development, were brought to the fore. Individualization and 
a new manner of working were once again in great demand. A n ew reading 
method - the so-called LTG-method, based on the spoken language and 
on the experiences of the pupils - was introduced. 

The new science of teaching, advocated in the early 1970's, applied above 
all to pre-school but was also recommended in official documents and 
directives for the nine-year compulsory school. This science of teaching 
included ideas of a liberating teaching which would also encourage 
awareness in the pupils. At this time there was also an aspiration for 
integration and an explicit ideology of equality. 

However, it must be stated that this science of teaching which appeared 
so radical was fundamentally based on the old liberal principle of 
individual development and personal success. During the 19th century 
the advocates of this principle were to be found among the growing 
middle classes. Today this principle is probably more widely spread but 
should above all have its advocates among the middle strata of society 
that depend on education for a career. 

The tendency towards a weaker classification and framing, expressed in 
the educational ideals of the early 1970's, can be said to have turned 
in the opposite direction today. The most recent curriculum - Lgr -80, 
the 1980 Compulsory School Curriculum - shows a tendency towards a 
stronger classification and framing. Reading and writing have been given 
priority at, above all, the lower levels of education. All teachers share 
the responsibility for the pupils' continuous proficiency training. It can 
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in this connection be maintained that reading and writing instruction 
have been credited with an explicit qualifying function aiming at fulfilling 
the requirements of working life and society. 

Swedish as a teaching subject has strengthened its position as an 
independent subject and has been specially credited with the task of 
creating inclination for reading and stimulating the pupils' ability to 
express themselves. Literature has been attributed a central position. 
In recent years the importance of the classics and the cultural heritage 
has also been accentuated. In the light of this accentuation it can be 
maintained that general reading and writing instruction has once again 
been attributed a more explicit ideological function. 

7A Back to the Problem of the "Inadequate Basic Skills" 

Has this study of changes in the position and function attributed to 
general reading and writing instruction contributed to a greater 
understanding of the deficiencies in the pupils' reading and writing 
abilities? 

Let me first of all point out that it is a complex problem and that 
these defeciencies may have many causes. It is in this connection first 
of all necessary to put aside the specific reading and writing disabilities 
of physiologically and psychologically handicapped pupils. The immigrant 
pupils' inadequate skills in reading and writing Swedish must also be 
excluded. 

It can be observed that the problem of the inadequate skills of the pupils 
has frequently been brought up for discussion. In this material three 
occasions are particularly noted. 

At about 1930 attention was called to the pupils' inadequate spelling 
ability and handwriting. The observed deficiencies in, above all, spelling 
ability provided the arguments both for a prolongation of compulsory 
education as well as for a renewed spelling reform. 

A decline in the pupils' spelling ability was observed in connection with 
the try-out of a new standardized achievement test in the late 1950's. 
The observed deficiencies were connected with changes both in the 
education itself as well as in society at large. The results also brought 
up the question of what was to be regarded as reasonable demands in 
this respect. 

The problem of the pupils' deficient reading and writing abilities was 
brought up in the early 1970's. This problem was first observed in the 
nine-year compulsory school but was later extended to also apply to some 
students in upper secondary school and in higher education. A number 
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of studies supported both a growing criticism as well as the demands 
for a qualitatively better education. The emphasis was above all on such 
basic skills as reading and writing. 

Two aspects of this problem have been discerned. The first is the abilities 
that the pupils are expected to gain. The second is the demands that 
can be made on their abilities. 

The prescribed abilities have changed considerably over time. In early 
elementary school the pupils were expected to learn to read both the 
Gothic as well as the Roman type. Learning by heart was for a long 
time the dominating ability. Greater importance was later attached to 
silent reading and reading comprehension. Study technique and critical 
reading have become more important as a consequence of the strong 
emphasis on information in society. It has above all been a question 
of teaching the pupils to choose good books for their light reading and 
to discard the so-called "trashy literature". New media like radio, films 
and television are new elements in the teaching of the mother tongue. 
Today the emphasis is on language as a means of communication. 

A similar change can be observed for writing. In early elementary school 
the pupils were above all taught to form the letters carefully and 
meticulously and to copy given texts. Later, the emphasis has been on 
the practical approach as well as on the production of the pupils' own 
texts. Thus, the crucial matter has become to teach the pupils to write 
correctly according to the prevalent linguistic norm. A special focus has 
always been on spelling. The spelling norm has also changed considerably 
over time which is shown in this thesis. In early elementary school spelling 
had a dominant position in the teaching of the mother tongue. Steps 
were also taken at an early stage to establish a homogeneous and more 
phonetic spelling which was in the interest of the teachers. The ability 
to spell correctly according to the prevalent norm was at the same time 
regarded as a measure of the education in elementary school. Deficiencies 
in the pupils' spelling ability, which can be observed even without tests, 
have also recurrently given rise to criticism of school tuition. 

The pupils' handwriting has also recurrently drawn attention to school 
tuition and one subject of dispute has been the choice of type. In early 
elementary school the focus was on calligraphy whereas the practical 
and rational aspects have been focussed in recent years, especially the 
ability to write quickly and legibly. It is in this connection of vital 
importance to draw attention to the purely technical changes. The slate 
was the most frequently used writing material in early elementary school 
and was later followed by the fountain-pen, ink and exercise-books. Today 
there are a wide variety of technical aids. Handwritten letters are no 
longer the only means of long-distance communication. 
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Another recurring, matter of dispute has been the question of which 
demands can be made on the pupils' abilities. This question has been 
brought up in connection with the observed deficiencies and it has often 
led to explicit demands for a reinforcement of the education in the form 
of prolonged compulsory school attendance, more teaching hours or 
increasing individualization. 

This thesis shows that the tolerance towards deviations from the prevalent 
norm has varied over time. The importance of stimulating the pupils' 
written production has recurrently been pointed out in the educational 
debate. It has also proved to be difficult to define a level which should 
be attained by the pupils at each stage. To define the criteria is a 
controversial and ultimately a political question. 

Many different explanations at various levels have been presented to 
the observed problems. Some explanations focus on the shortcomings at 
the individual level whereas others have stressed the changes in the 
education or in society. In the most recent debate the observed 
deficiencies have been regarded as one of the reasons for a declining 
motivation for schoolwork among pupils in the nine-year compulsory 
school. 

The declining motivation among some pupils can perhaps above all be 
regarded as an effect of the logic of the education emphasizing individual 
performance and personal success. I have earlier pointed out that 
independent work in text books and practice books can be assumed to 
lead to an implicit competitive relationship between the pupils in a class. 
To look upon yourself as a loser and to do it recurrently throughout 
the years spent at school does not create motivation either for school 
work or for reading and writing. It is above all working-class children 
who are to be found among the losers. The observed deficiencies in 
reading and writing ability may thus be both an effect as well as a 
cause of the declining motivation among some pupils. 

By way of introduction I referred to researchers who have maintained 
that the general reading and writing abilities may very well recède if 
they do not have a function in society. Reading and writing still have 
very important functions, both as means of communication as well as 
for the spreading of information. The impact of television technique and 
computers on the general reading and writing instruction should also be 
studied. It is of especial importance to find out what the new technique 
actually requires and its consequences for the general ability to read 
and write. 
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7.5 Critical Reflections on My Own Work 

I have, from a historical point of view, tried to elucidate changes in 
the function and position attributed to the general reading and writing 
instruction. My studies focus on the content and form of this instruction 
as it appears from "texts for the educational practice" during the period 
1842-1982. 

I have tried to fit these texts from various parts of the period into 
a wider connection or context which means that I have digressed from 
my proper object of study. This raises many difficulties. I have been 
forced to use so-called secondary source material in order to acquaint 
myself with the educational and social conditions prevalent during various 
parts of the period. One of the difficulties has been to find surveys 
covering the whole of this period. Another difficulty has been to extract 
relevant information in accordance with my theoretical framework. It 
has also been difficult to restrict the descriptions of the context since 
each restriction leads to an extreme simplification of the historical course 
of events. 

The main approach on "texts for the educational practice" also involves 
certain problems. The description gives the impression of not only an 
extremely strong middle-class culture but also of the fact that various 
changes have been brought about without meeting with strong opposition 
from other social classes. The latter is an obvious consequence of the 
great influence of this dominant class on the normative texts. Mani
festations of opposition and the struggle for the content and form of 
the education are therefore treated more in passing. 

The elucidation of such opposition requires other sources and a stronger 
focus on the local level. Such a study could be limited to one or more 
inspector areas and to a well-defined period of time. How pupils adopt, 
transform or oppose the transmitted ideology is, as I have already pointed 
out, difficult to study from a historical point of view owing to the lack 
of source material. Such a study should instead be focussed on the 
prevalent practice. 

To sum up, it can be pointed out that this analysis of texts for the 
general reading and writing instruction covers the period from the 
Elementary-Education Code to the nine-year compulsory school of today. 
The texts have been fitted into their social and educational contexts. 
This survey is a prerequisite of continued and in-depth studies of reading 
and writing as social phenomena. I hope that this work can be a 
starting-point of a continued discussion about the form and content of 
general reading and writing instruction. This thesis can perhaps also be 
a reference work in future discussions about the pupils' inadequate 
reading and writing abilities. 



242 

NOTER 

Kapitel 1 

INLEDNING 

1. Motion i Andra Kammaren nr 683/1970 om ökade resurser för elevvård 
m m. 
Motionen framlades av de båda centerpartiledamöterna Sven 
Johansson och Lennart Nilsson. En likalydande motion nr 591 
förelades samtidigt Första Kammaren. 

2. Statsutskottets utlåtande i anledning av vissa motioner i skolfrågor 
nr 49/1970. 

3. SOU 1974:53: Skolans arbetsmiljö. 
Betänkande avgivet av Utredningen om skolans inre arbete - SIA, 
Stockholm: Utbildningsdepartementet s 289-332. 

4. ibid s 39. 

5. Grundin, H.U. 1975. Läs- och skrivförmågans utveckling genom 
skolåren. Utbildningsforskning, FoU-rapport nr 20. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen och Liber Läromedel/Utbildningsförlaget. 

6. ibid s 118. 

7. Björnsson, C.H. 1977. Skrivförmågan förr och nu. Rapport från 
Pedagogiskt Centrum, nr 67. Stockholm: Pedagogiskt Centrum -
Utvärderingsbyrån vid Stockholms skolförvaltning. 

8. Grogarn, M. 1 979. Dålig läsning. Bakgrund, läsförmåga och läsintresse 
hos elever på Fo- och Ve-linjerna i gymnasieskolan. Akad. avh. Lund: 
Liber läromedel. 

9. Se exempelvis Andersson, B. m fl. 1980. Den nödvändiga särbehand
lingen - en studie av segregerade skolmiljöer. Sociologiska institu
tionen, Lunds universitet. 
De undersökningar, som ligger till grund för rapporten, visade bl a 
att elevernas prestationer varierade med socialgrupp och klassens 
sociala sammansättning. Elever från högre socialgrupper hade bättre 
standardprovsresultat och betyg än elever från lägre socialgrupper. 
Se även Hansson, G. 1975. Svensk skola i internationell belysning 
II. Läsning och litteratur. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
s 169-180. 



243 

10. Lindblad, T. 1979. Klasslärarkandidaters basfärdigheter i svenska vid 
utbildningens början GUME/Prov. Rapport nr 85. Institutionen för 
praktisk pedagogik, Göteborgs universitet, Mölndal. 

11. Nordberg, B. 1979. Högskoleutbildning och modersmälsträning. 
UHÄ-rapport 1979:20. Se även Mägi, A. 1983. Examination i högskolan. 
En undersökning inom AES-sektorn vid universitetet i Umeå. UHÄ/FoU 
Skriftserie 1983:1 Stockholm: Liber Tryck. 

12. Bland de skrifter som fört fram rörelsens synpunkter kan nämnas 
Peterson, 3. (red) 1979. Skolan som kunskapsförmedlare. En 
debattantologi. Stockholm: Bokförlaget Prisma. 

13. Johansson, E. 1976. International Symposium for Literacy, Persepolis, 
Iran 3-8 September 1975. Arbetsrapport 1976 från projektet 
Folkbildning och samhällsutveckling Bilaga 2:1, Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet. 

14. Se t ex Copperman, P. 1980. The Decline of Literacy. Journal of 
Communication, vol 30, no 1. Artikeln ingår i ett temanummer med 
titeln "Literacy and the Future of Print", s 113-122. 

15. United States 1983. National Commission on Excellence in education 
A Nation At Risk. The Imperativ for Educational Reform. A report 
to the Nation and the Secretary of Education, United States: 
Department of Education. 

16. Se exempelvis Copperman, P. 1980. op cit. Se även Resnick, D.P. 
1980. Minimum Competency Testing Historically Considered. Review 
of Research in Education nr 8 s 3-29. 

17. Läroplan för grundskolan. 1980. Allmän del. Stockholm: Liber 
UtbildningsFörlaget s 15-16. 

18. Intervju med Lindeli, E och Wallin, E. 1981. Kommentarer till 
debatten om läsförmågan och analfabetismen. KRUT nr 18: Nu läser 
vi om LTG och annan läsundervisning. Temanummer utgivet av 
Föreningen Kritisk Utbildningstidskrift: Ordfront, s 54-60. 

19. Lindeli, E. 1983. Svenskundervisningen i gymnasieskolan. Rapport nr 
419. Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö, 
Lunds universitet. Se även Lindblad, S. & Wallin, E. 1979. Vilka 
basfärdigheter i svenska har klasslärarkandidaterna egentligen? 
Forskning om utbildning nr 4. Stockholm: Liber Tryck, s 33-39. 
Murray, A. 1982. Standardprovsresultat i årskurs 3, 6 och 8 under 
ett decennium. Verksamhetsberättelse 1978/79. I Skolöverstyrelsen, 
Pedagogiska nämnden: Grundskolan under 20 år. Stockholm: Skolöver
styrelsen och Liber Utbildningsförlaget, s 95-104. 



244 

20. Resnick, D.P. & Resnick, L.B. 1977. The Nature of Literacy. An 
Historical Exploration. Harvard Educational Review vol 47 no 3. s 
370-385. 

21. Resnick, D.P. 1980. op cit s 23-25. 

22. Henrysson, S. & Wedman, I. 1978. Studieresa till Canada-USA 27 mars 
- 18 april 1978. Rapport 1978-06-27, Pedagogiska institutionen, Umeå 
universitet. 

23. House, E.R. m fl. 1978. No Simple Answer: Critique of the Follow 
Through Evaluation. Harvard Educational Review vol 48 no 2. Harvard 
College, s 128-160. 

24. Heath, S.B. 1980. The Functions and Uses of Literacy. Journal of 
Communication vol 30 no J_, s 123-133: citat s 125. Artikeln ingår 
i det tidigare nämnda temanumret "Literacy and the Future of Print". 

25. Johansson, E. 1977(a). "Är vi på väg mot en ny analfabetism? 
Forskning om utbildning nr 2. Stockholm: Liber Tryck, s 6-17. 
Johansson, E. 1977(b). Svar till Hans U Grundin. Forskning om 
utbildning no 3. Stockholm: Liber Tryck, s 50-53. 

26. Andersson, I. & Wennberg, M. 1981. Läsning och skrivning som 
pedagogiska problemområden. En sammanställning av psykologisk-
pedagogisk läs- och skrivforskning i Sverige under perioden 
1905-1980. Stencil. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

27. Se exempelvis Wallin, E. 1980. Villkoren för undervisningen. Var det 
bättre förr? Rapport från en konferens anordnad av Skolöverstyrelsen 
1980-02-14—15. Dnr L 80:31. Stockholm: Skolöverstyrelsen, Byrån för 
Pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, s 6-14. 

28. Johansson, E. 1972. En studie med kvantitativa metoder av 
folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. Akad. avh. Pedago
giska institutionen, Umeå universitet. Se även Johansson, E. 1977(c). 
The History of Literacy in Sweden in comparison with some other 
countries. Educational Reports no 12. Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet. Johansson, E. 1981(a). Den kyrkliga lästraditionen 
i Sverige - en konturteckning och Johansson, E. 1981(b). Kunskapens 
träd i Norden. Nordisk kulturhistoria Läskunnighet och folkbildning 
före folkskoleväsendet: XVII Nordiska Historikermötet, Jyväskylä. 
Mötesrapport III, s 193-224; 263-267. Johansson, E. 1983. Kyrkböck
erna berättar. Forskningens frontlinjer. Stockholm: Liber Förlag. 



2^5 

29. Johansson, E. 1972. op cit. s 80. 

30. Ibid s 80. 

31. Thavenius, J. 1981: Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditio
ner i historien och nuet. Stockholm: Symposium Bokförlag, s 117-118; 
129-130. I studien, som huvudsakligen rör den högre undervisningen, 
tecknar T. den tradition på vilken svenskundervisningen vilar. T. 
framför tesen att denna tradition till en icke obetydlig del alltjämt 
är levande i dagens svenskundervisning. 

32. Johansson, E. 1981(a). op cit. s 196. 



246 

NOTER 

Kapitel 2 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METODISKA ÖVERVÄGANDEN 

1. Se t ex Cuff E. C. & Payne G. C. F. red. 1982. Samhällsvetenskapliga 
perspektiv. Göteborg: Bokförlaget Korpen. Se även Liedman, S-E 1980. 
Surdeg. En personlig bok om idéer och ideologier. Göteborg: 
Författarförlaget. 

2. Franke-Wikberg, S. 1983. Teoriinriktad utvärdering - ett fruktbart 
alternativ för pedagogiska utvärderare? Forskning om utbildning nr 
2 s 6-14. Se även 
Franke-Wikberg, S. 1977. Teoretisk referenram vid pedagogisk 
utvärdering Varför det? Hur dä? Rapport från LONG-projektet nr 2. 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

3. Allergren, H. & Andersson, I. 1980. Teoretiska utgångspunkter inför 
en studie av utbildningsförändringar; Cl uppsats vt 1980. Sociologiska 
institutionen, Umeå universitet. 

4. Denna forskningsinriktning kan sägas ha sina rötter hos den franske 
sociologen och pedagogikprofessorn Emile Durkheim (1858-1917) och 
exemplifieras t ex i hans historiska studie av den franska sekundär
skolan. Se Durkheim, E. 1977. The Evolution of Educational Thought  
Lectures on the Formation and Development of Secondary Education 
in France London, Henley and Boston: Routledge <5c Kegan Paul. 
D. anknöt till ett konsensusperspektiv. Senare utbildningssociologer 
har utgått från konfliktperspektiv. Tidiga signaler på en nyorientering 
inom svensk utbildningsforskning redovisas i Lundberg, S. m fl 1976. 
Jämlikhetsmyt och klassherravälde. En antologi om skola och 
utbildning i avancerade kapitalistiska samhällen. Lund: Bo Cavefors 
Bokförlag. 
Inriktningen har senare utvecklats i arbeten som; Callewaert, S. åc 
Nilsson, B.A. 1980. Skolklassen som socialt system. Lektionsanalyser. 
Akad. avh. Lund: Lunds bok och tidskrifts AB. Se även 
Broady, D. & Palme, M. 1982. Noteringar om Pierre Bourdieus 
kultursociologi. Arbetsmaterial från forskningsgruppen för läroplans
teori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbild
ning, Institutionen för pedagogik. Bernstein, B. & Lundgren, U. P. 
1983. Makt, kontroll och pedagogik. Lund: Liber Förlag. 



247 

5. Bland dessa kan nämnas forskningsgruppen kring professor U. P. 
Lundgren vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm och 
forskningsgruppen kring professor Sigbrit Franke-Wikberg vid 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Se Forskningsprogram 
1981 för Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion 
Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, Institutionen för pedagogik. 
Forskningsprogram 1983-01-27 för Umeågruppen för pedagogisk 
utvärderingsforskning. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

6. För en utförligare diskussion om sambandet skola-samhälle och 
skolans roll i samhället se: Allergren, H. <5c Andersson, I. 1980: op 
cit. 

7. Forskningsprogram för Umeågruppen för pedagogisk utvärderings
forskning. 1983-01-27: op cit s 18. Se även Franke-Wikberg, S. & 
Zetterström, B-O. 1984: From ideas on quality of Education to ideas 
as quality of Education. In Langer, J. & Frankheim, G. (Eds): Student 
and Studium in interkulturellen Vergleich. Student Worlds in Europe. 
Klagenfurt: Kärtner Druch-und Verlagsgesellschaft MBH. 

8. Jfr t ex Ehn, B. <5c Löfgren, O. 1982. Kulturanalys. Ett etnologiskt 
perspektiv. Stockholm: Liber Förlag, s 69-94. 

9. Begreppet "texter" är hämtat från Lundgren, U.P. 1983. Utbildning 
och arbete: ett försök att bestämma utbildningens förhållande till 
den samhälleliga produktionen. I Bernstein, B. âc Lundgren, U.P. 1983: 
op cit s 9-21. L särskiljer här "texter för pedagogik" och "texter 
om pedagogik". De förra, i form av utbildningsscheman (läroplaner) 
och läromedel kodifierar, enligt L., en viss uppfattning om vad 
utbildningen skall innehålla och ha för mål. 

10. Gustafsson, C. 1980. Läromedlens funktion i undervisningen. En 
rapport från utredningen om läromedelsmarknaden DsU 1980:4. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

11. Jfr Lundgren, U. P. 1983: op cit. s 21. Se även 
Selander, S. 1984. Textum institutionis: Den pedagogiska väven. En 
studie av texttraduktion utifrån exemplet Freire och dialogpedago
giken i Sverige. Akad. avh. Malmö: Liber Förlag/CWK Gleerup. 



248 

12. Jfr Bernstein, B. 1983. I Bernstein, B. <5c Lundgren, U. P. 1983: op 
cit. 
I den teoretiska modell, som B söker utveckla för empiriska studier 
av pedagogiska processer är makt och kontroll centrala begrepp. Av 
den modell, som stegvis utvecklas, framgår hur begrepp på olika 
nivåer är relaterade till varandra (s 204). Samhällsklass anges som 
"den fundamentala och dominerande kulturella kategorin" (s 23). Se 
även 
Franke-Wikberg, S. 1983: op cit. 

13. Ang. begreppen klassifikation och inramning se Bernstein, B. 6c 
Lundgren, U. P. 1983: op cit s 22-47, 48-65. 

14. Svingby, G. 1978. Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk 
skola. Teoretisk analys och empiriska bidrag. Akad. avh. Pedagogiska 
institutionen, Göteborgs universitet. 

15. För en utförligare genomgång se Allergren, A. <3c A ndersson, I. 1980: 
op cit. 

16. Begreppet "relativ autonomi" återfinns hos den franske sociologen 
Durkheim, E. Se Durkheim, E. 1975. Opdragelse, uddannelse og 
sociologi. En bog om opdragelsens og uddannelsens funktion i 
samfundet Danmark: 11 x 18/samfund. Carit Andersens Forlag <5c Finn 
Suenson Forlag. Jfr Bourdieau, P. <5c P asseron, J-C. 1977. Utbildnings
systemets ideologiska funktion I B. Berner m fl. Skola, ideologi och 
samhälle. Stockholm: Wahlström & Widstrand s 51-76. Se även 
Lundgren, U.P. 1983: op cit. 

17. Jfr. t ex Asplund, J. 1979. Teorier om framtiden. Stockholm: Liber 
Förlag s 146-170. Se även Liedman, S-E. 1980: op cit s 93-107. 

18. Durkheim, E. 1977: op cit s 9. 

19. Se t ex Karabel, 3. & Halsey, A.H. 1979. Power and Ideology in 
Education. Third printing. New York: Oxford University Press s 71-77. 

Jfr  även Lundgren,  U.P.  1979.  Att  organisera omvärlden.  En 
introduktion t i l l  läroplansteori .  Stockholm: Liber Förlag.  



249 

20. Se t ex Liedman, S-E. 1980. op cit. Se även 
Âmark, K. 1981. Några drag i den svenska historieforskningens 
utveckling under 1960- och 1970-talen. I K. Åmark (red): Teori- och 
metodproblem i modern svensk historieforskning. Stockholm: Liber 
Förlag s 7-36. 
Lundgren, U.P. 1979: op cit. 
Franke-Wikberg, S. 1981. Arbete, familj och utbildning. Bakgrunds
skisser för en analys av skolans studie och yrkesorientering. 
Stockholm: Liber Förlag. 

21. Sjöstrand, W. 1972. Källkritiska problem inom pedagogisk och 
historisk forskning. Lund: Studentlitteratur s 20-29. 

22. Jfr Nilsson, G.B. 1973. Om det fortfarande behovet av källkritik Jämte 
några reflexioner över midsommaren 1941. Historisk tidskrift 1973,  
s 173-211. 

23. Johansson, E. 1983: op cit. 



250 

NOTER 

Kapitel 3 

FRÄN HEMUNDERVISNING MOT EN ORGANISERAD SKOLUNDERVISNING 
1842-1877 

1. 3fr Rodhe, E. 1940. Återblick från den obligatoriska folkskolans 
tillkomst till medeltiden. I A, Warne. Svenska Folkskolans Historia 
J. Stockholm: Albert Bonniers Förlag s 3-13. Jfr. Sandin, B. 1984. 
Familjen, gatan, fabriken eller skolan? Miljöer för stadsbarn i Sverige 
i ett historiskt perspektiv. I K, Aronsson m fl. Barn i tid och rum. 
Kristianstad: Liber Förlag s 107-127. 

2. Winberg, C. 1977. Folkökning och proletarisering Kring den sociala 
strukturomvandlingen pä Sveriges landsbygd under den agrara 
revolutionen. Andra upplagan Akad avh, Lund: Bo Cavefors Bokförlag. 
W. ger följande förklaring: 

"Att det ändå växte fram ett stort jordlöst proletariat berodde på 
två parallella processer. För det första ingick i den agrara 
revolutionen - som svar på den ökade efterfrågan på jordbruksproduk
ter - en radikal omläggning av driften vid storgodsen, vilket medförde 
att frälsebönderna försvann och ersattes av delvis eller helt jordlösa 
lantarbetare-, torpare-, statare m m. För det andra ledde böndernas 
indragande i marknadsekonomin till att de skiktades socialt (—) de 
stigande priserna på jordbruksprodukter bör ha lett till en propor
tionsvis starkare höjning av utlösningspriserna på jord och därigenom 
en starkare skiktning av bondegruppen" s 269-270. 
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Kapitel 4. 
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NOTER 

Kapitel 5 

MOT EN ENHETLIG OCH SAMMANHÅLLEN MEDBORGARUNDER VISNING 
FÖR ALLA 1919-1954 

1. Carlsson, S. & Rosén, J. 1980. op cit s 362. Tabell över yrkesut
övare i Sverige 1870-1970 fördelade pä näringsgrenar. Medan andelen 
sysselsatta inom jordbruket mellan åren 1930-1940 hade minskat från 
35% tili 27%, hade andelen sysselsatta inom industri och hantverk 
under motsvarande tid ökat från 33% till 37%. Se även 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 63-68. 

2. Jörberg, L. 1974. op cit s 44-49. 
Beckman, S. 1980. op cit s 30-33. 

3. Franke-Wikberg, S. 1981. op cit s 21. 

4. Jörberg, L. 1974. op cit. Mellankrigstidens arbetslöshetstal, som aldrig 
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"Den stora arbetslösheten kan antingen tolkas som en alltför snabb 
rationalisering eller som näringslivets oförmåga att omställa sin 
produktion eller den ekonomiska politikens oförmåga att verka 
sysselsättningsskapande, eller, troligast, en kombination av dessa 
faktorer" (s 45). 

Se även Norborg, L-A. 1982. op cit s 61. Lagen om fyrtioåttatimmars 
arbetsvecka infördes år 1920. 

5. Beckman, S. 1980. op cit s 37. 
Norborg, L. 1982. op cit. s 68-74. Enligt N. steg arbetslösheten vid 
början av 1930-talet upp mot 30%. Först vid mitten av decenniet 
var den åter nere på den för mellankrigstiden normala nivån på 10%. 
Efter en stegring i början av kriget sjönk den från 1946 till ca 3%. 

6. Samuelsson, K. 1968. op cit 226-246. Carlsson, S. Sc Rosén, J. 1980. 
op cit s 409-497. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 84-96; 173-177. 
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7. Carlsson, S. & Rosén, J. 1980. op cit s 532-567. Se även 
Ekdahl, L O. & Hjelm, H-E. 1981. Reformismens framväxt inom svensk 
arbetarrörelse. I K, Åmark. (red) op cit. s 228-262. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 173-199. 
Samuelsson, K. op cit s 294-300. Enligt S. har denna jämviktsmodell 
motverkat maktkoncentrationen inom staten och gjort att maktkon
centrationen inom staten och gjort att maktkoncentrationen till 
staten kunnat hällas tillbaka. Men framhåller han: 

"det kan med samma rätt hävdas att själva kompromissen och den 
maktfördelning den representerar, kan ha varit ett politiskt ideal, 
som förverkligats på bekostnad av mer målmedvetna politiska tag 
och därigenom indirekt en orsak i den ekonomiska och sociala obalans 
- inflation, ojämlikhet i inkomstfördelningen och utbildningsmerito-
krati - som samtidigt kom att prägla den svenska välfärdsstaten" 
(s 298). 

8. Carlsson, S. <5c Rosén, J. 1980. op cit s 498; 554. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 183-185. 
Samuelsson, K. 1968. op cit s 249-272. S har uttryckt det på följande 
sätt: 

"Synen på socialpolitiken förändrades under intryck av dessa nya 
ekonomiska tankegångar. De socialpolitiska utgifterna kunde ses, inte 
såsom man gjort tidigare som en samhällsekonomisk belastning, utan 
i en lågkonjunktur som en stimulator till ökad efterfrågan och ökade 
investeringar och därmed mindre arbetslöshet och höjd produktion 
och nationalinkomst" (s 261). 

9. Carlsson, S. <îc Rosén, J. 1980. op cit s 553-565. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 185-187. 
Samuelsson, K. 1968. op cit s 262-272. Som konkreta exempel kan 
nämnas den statsunderstödda frivilliga, arbetslöshetsförsäkringen 
1934, folkpensionslagen 1935, besluten om behovsprövad mödrahjälp 
och statliga bosättningslån år 1937. 

10. Carlsson, S. <5c R osén, J. 1980. op cit s 594-595. Statens utgifter för 
ecklesiastik och utbildningsdepartementet ökade under perioden 
1949/50 till 1954/55 från 535 miljoner kronor till 1006 miljoner 
kronor (s 637). Se även 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 194-199. 

11. Fredriksson, V. m fl 1950. Svenska Folkskolans Historia V. D et svenska 
folkundervisningsväsendet 1920-1942. Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag s 33-47. 
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12. Carlsson, S. <5c R osén, J. 1980. op cit s 594. Med den nya kommunal
lagen minskades antalet rena landskommuner från 2300 till ca 800. 
Fredriksson, V. m fl 1950. op cit s 47-50. 
Samuelsson, K. 1968. op cit s 299. S. ger följande kommentar 
angående det kommunala förvaltningssystemet: 

"Systemet har haft en dubbel effekt. Kommunerna har större 
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NOTER 

Kapitel 6 

EN GEMENSAM OCH GRUNDLÄGGANDE NIOÅRIG SKOLUNDERVISNING 
FÖR ALLA 1955-1982 

1. Carlsson, S. & Rosén, J. 1980. op cit s 362. Tabell över yrkesutövare 
i Sverige 1870-1970 fördelade på näringsgrenar. Tabellen visar att 
andelen sysselsatta inom jordbrukssektorn sjönk från 27% till 6% 
under perioden 1940-1970. Under motsvarande period ökade andelen 
inom offentlig verksamhet från 8% till 21%. Från 1940 till 1970 ökade 
andelen sysselsatta inom industri och hantverk från 37% till 46% 
men sjönk därefter år 1970 till 44%. 
Jfr Norborg, L-A. 1982. op cit s 63-68. N. redovisar samma tendens, 
vilken visar på att vi är på väg in i ett postindustriellt samhälle. 

2. Jfr Braverman, H. 1977. Arbete och monopolkapital. Stockholm: Rabén 
ôc Sjögren, s 274-308. 

3. Allergren, H. m fl 1979. Ungdomsarbetslöshet och kapitalism. Ett för
sök till förklaring. Specialarbete i sociologi Bl. Sociologiska 
institutionen, Umeå universitet. Se även 
Österberg, D. & Engelstad, F. 1984. Samhällsformationen, s 181-204. 
Göteborg: Bokförlaget Korpen. 
Av redovisade uppgifter framgår att andelen arbetslösa inom 
åldersgruppen 16-19-åringar ökat från 6,6% år 1974 till 10,6% år 
1982. Inom åldersgruppen 20-24-åringar har andelen arbetslösa under 
motsvarande tid ökat från 3,2% till 6,1% (s 194). 

4. Jörberg, L. 1974. op cit s 49-55. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 68-71. 

5. Carlsson, S. & Rosén, J. 1980. op cit s 505. Se även 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 35-39. 
Sedan 1940-talet har mer än 1 miljon personer invandrat till Sverige. 
Av d essa har drygt hälften kommit från grannländerna i Norden. Vissa 
invandrare har kommit som politiska flyktingar, andra, och dessa 
utgör majoriteten, har varit arbetssökande. Med den förändrade 
ekonomiska situationen under 1970-talet har invandringspolitiken 
blivit mera restriktiv. 
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6. Jörberg, L. 1974. op cit s 55. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 74. 

7. Iger, S. 1976. Den svenska ekonomins internationalisering -
Drivkrafter och utvecklingsmönster. En delrapport i studien "Sveriges 
internationella villkor". Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier. 
I. beskriver förhållandena pä följande sätt: 

"På några hundra år har Sverige omvandlats från ett jordbrukssam
hälle inriktat på lokal självförsörjning till ett avancerat industrisam
hälle inriktat på en världsmarknad. Den lokalt avgränsade ekonomin 
integrerades, som en följd av den allt mer utvidgade arbetsdelningen, 
i den nationella ekonomin. Det skedde en lokal och regional 
specialisering inom landet och en nationell marknad, där producenter 
från olika delar av landet konkurrerade, utvecklades. Nu sker en 
tilltagande internationell arbetsdelning och den svenska ekonomin 
blir i ökad grad en del av en världsekonomi" (s 111). 

8. Johansson, R. 1976. Kulturella beroenden. Sverige - världen -
framtiden. En delrapport i studien "Sveriges internationella villkor". 
Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier. I sin studie söker J. 
fånga olika tendenser i det närvarande och det förflutna som kan 
tänkas vara av betydelse för den framtida utvecklingen. Ett centralt 
begrepp är kultur som med anknytning till tankegångar inom 
samhällsvetenskapen definieras som: 

"förvärvade tanke- och handlingsmönster, som är gemensamma för 
grupper av människor, som står eller stått i kontakt med varandra" 
(s III). 

Se även Carlsson, S. <5c Rosén, J. 1980. op cit s 498-504. 
Norborg, L-A. 1982. op cit s 222-170. 

9. Johansson, R. 1976. op cit. 

10. Liedman, S-E. 1980 (b). Arbetsfördelning, självmord och nytta. Några 
blad ur samhällsvetenskapernas historia från Adam Smith till Milton 
Friedman, högskolan i Örebro, institutionen för politik med 
förvaltning 1980:1. L. framhåller 

"Det är samhällsvetenskapliga teorier som passade den social-liberala 
eller socialdemokratiska utvecklingen i 30-talets och än mer 
efterkrigstidens USA, Storbritannien eller Sverige. Här blomstrade 
välståndet som aldrig förr, och här fanns den givna modellen även 
för u-länderna. Med hjälp av såväl den naturvetenskapligt som den 
samhällsvetenskapligt fotade tekniken skulle en ny, enhetlig, 
konfliktfri värld skapas" (s 105). 
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11. ibid s 105-109. 
Enligt L. har Friedman framfört följande vad gäller de amerikanska 
skolorna: 

"Det är åtminstone den statliga inblandningen i allt vad människor 
företar sig som är anledningen till den sjunkande kunskapsstandarden 
i amerikanska skolorna. Lät i stället föräldrarna fritt få välja skola 
åt sina barn, de vet vad som bäst gynnar demi" (s 108) 

12. Johansson, R. 1976. op cit. 3. har i sin framtidsstudie om Sveriges 
kulturella beroenden uttryckt det på följande sätt: 

"En ökad nynationalism måste t ex få konsekvenser för de 
värderingar, som förmedlas i olika utbildningssituationer, liksom 
skolväsendet i många länder även i dagens läge i första hand anlägger 
ett nationellt begränsat perspektiv" (s 136). 

13. Riksdagstryck 1950. Särskilda utskottets utlåtande nr 1 i anledning 
av Kungl. Maj:ts proposition 1950:70 angående riktlinjer för det 
svenska skolväsendets utveckling jämte i ämnet väckta motioner, 
s 113. 

H. Se t ex Richardsson, G. 1978. op cit. 
Richardsson, G. 1983. op cit. 
Isling, Â. 1980. op cit. 
Isling, Â. 1983. op cit. 
Marklund, S. 1980. op cit. 
Marklund, S. 1983. op cit. 

15. Riksdagstryck 1950. Särskilda utskottets utlåtande nr 1: op cit s 114. 

16. Parsons, J. 1959. The School Class as a Social System Some of Its 
Functions in American Society. In Harvard Educational Review, vol 
29, nr ± s 297-318. 

17. Richardson, G. 1978. op cit s 256-257. Annonsexempel. Se även 
Franke-Wikberg, S. 1981. op cit. 

18.  Husén,  T.  1980.  Skolan i  prestat ionssamhället ,  s  46.  Borås:  Natur och 
Kultur .  

19. ibid s 55-76. 

20. Se t ex Gesser, B. 1 976. Skolsystem och social skiktning. I S, Lundberg 
m fl 1976. op cit s 23-73. 
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21. SOU 1948:27. op cit s 9. 

22. SOU 1946:15. op cit s 15. 
SOU 1948:27. op cit s 5-6, citat s 5. 

23. Jfr Richardsson, G. 1983. op cit s 76-90. 

24. Kungl. Maj:ts proposition 1950:70 angående riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling s 71. 

25. I läroplanerna under den aktuella perioden 1955-1982 redovisas 
undervisningsprinciperna i de allmänna anvisningarna och riktlinjerna: 
Undervisningsplanen 1955, s 13-19; Lgr -62, s 44-59; Lgr -69, s 55-66, 
Lgr -80, s 42-51. 

26. Skolöverstyrelsen 1966. Fortbildningsmaterial för lärare på låg- och 
mellanstadiet: Självverksamhet och samverkan häfte 1-19. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen, SÖ-förlaget. 

27. SOU 1948:27. op cit s 86. 

28. Husén, T. 1982. Perspektiv på svensk skolforskning under 70-talet. 
Några reflexioner med anledning av Pedagogiska nämndens tioåriga 
verksamhet. I Skolöverstyrelsen, Pedagogiska nämnden. Grundskolan 
under 20 år. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsför
laget s 19. 

29. Andersson, I. & Wennberg, M. 1981. op cit. Sammanställning av svensk 
pedagogisk forskning med inriktning på läsning och skrivning har 
genomförts som ett specialarbete i anslutning till forskarutbildningen 
i pedagogik. Denna sammanställning kan inte göra anspråk på att 
vara heltäckande, något som skulle ha förutsatt en genomgång på 
institutionsnivå. Trots detta ger sammanställningen en bild av den 
forskningsexpansion som inträdde efter andra världskriget. 
Jfr Husen, T. 1982. op cit s 10-31. 

30. Skinner, B F. 1969. Undervisningsteknologi. Uppsala: Almqvist hc 
Wiksell. Se även 
Husén, T. 1982. op cit s 17-19. 

31. SOU 1974:53. op cit s 327. 

32. Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1949/4-5 ang. prövningsfri intagning 
av lärjungar i allmänna läroverk m fl läroanstalter s 39-44. 
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33. Riksdagstryck 1968. Motion i Första Kammaren nr 10006 i anledning 
av Kungl. Maj:ts proposition 1968 nr 129 s 6. 
Statsutskottets utlåtande 1968 nr 179 i anledning av Kungl. Majzts 
proposition 1968 nr 129 angående revidering av läroplan för 
grundskolan s 2, 16. 

34. Läroplan 1955. Undervisningsplan för Rikets Folkskolor. Stockholm: 
Svenska Bokförlaget Norstedts s 66. 

35. ibid s 67. 

36. Läroplan för grundskolan 1962 Andra upplagan. Skolöverstyrelsens 
Skriftserie 60 femte tryckningen. Skolöverstyrelsen. SÖ-förlaget s 37. 

37. ibid s 47. 

38. Läroplan för grundskolan 1969. I. Allmän del. Stockholm: Skolöver
styrelsen/Utbildningsförlaget s 71. 

39. Se t ex Nilsson, S. & Thavenius, J. 1976. Svenskämnets kris - från 
borgerlig bildning till abstrakt färdighetsträning. I Brodow, B. m fl. 
Svenskämnets kris. Skrifter utgivna av Svensklärarföreningen 163, 
Lund: Liber läromedel s 10-35. 

40. Lgr -62, s 125-138. 
Lgr -69, s 128-133. 
Se även Svingby, G. 1978. op cit s 208-213. 

41. Skolöverstyrelsen 1978. Förslag till förändring av grundskolans 
läroplan. Svenska. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbild-
ningsFörlaget s 194-197. 

42. Läroplan för grundskolan 1980. Allmän del. Stockholm: Skolöver
styrelsen och Liber UtbildningsFörlaget. Utbildningsutskottets betänk
ande 1984/85:16 punkt 22, s 26. 

43. SOU 1946:15. op cit s 59-61. 

44. SOU 1948:27. opo cit s 150-151. 

45. Hansson, C-Å. 1949. Försök och erfarenheter vid undervisningen i 
folk- och småskolor. Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1949/4-5 s 50-55, 
citat s 54. 

46. ibid s 54. 
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47. Läroplan: Undervisningsplanen 1955. op cit s 61-66. 
Jfr Husén, T. & Dahllöf, U. 1960. Matematik och modersmålet i skola 
och yrkesliv s 286-288. Uppsala: Almqvist <Sc Wik sells Boktryckeri AB. 

48. Lgr -62. op cit s 125. 

49. SOU 1961:31. Läroplaner för grundskola och fackskola, förslag avgivna 
av 1957 års skolberedning VII, s 21. 

50. Skolöverstyrelsen: Fortbildningsmaterialet 1966. Självverksamhet och 
samverkan, op cit. häfte 5: "att lyssna", häfte 6: "att se". 

51. Lgr -69. op cit s 128. 

52. Andersson, I. 1982. Basfärdigheter - eller historien om ett begrepp 
(stencil). Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

53. Aktuellt från Skolöverstyrelsen, specialnummer maj 1974: Mål för 
undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan, riktlinjer för 
målarbetet inom projektet. Målbestämning och utvärdering, MUT, s 4. 

54. ibid s 19. 

55. ibid s 21. 

56. Se Isling, Å. 1984. op cit s 212-216. 

57. Skolöverstyrelsens handledningar. 1975. Basfärdigheter i svenska. 
Diskussionsunderlag. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Läro
medel/Utbildningsförlaget s 10. 

58. ibid s 10. 

59. Kungl. Majrts proposition 1975/76:39. Skolans inre arbete s 230. 

60. Riksdagstryck 1975/76. Motion nr 2223 i riksdagen med anledning 
av propositionen 1975/76:39 s 3. 

61. ibid s 3. 

62. Riksdagstryck 1975/76. Motion nr 2222 i riksdagen med anledning 
av propositionen 1975/76:39 s 2. 

63. Skolöverstyrelsen 1978. op cit s 39. 

64. Kungl. Maj:ts proposition 1978/79:180, om läroplan för grundskolan 
m m s 62. 
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65. ibid s 64. 

66. Skolöverstyrelsen 1981: Diagnostiska uppgifter i läsning och skrivning, 
häfte 1; 3, försöksupplga. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber 
UtbildningsFör laget. 

67. Skolöverstyrelsen 1984. Läsdiagnos och läsundervisning i grundskolan 
del 1. Handledning. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbild
ningsförlaget s 92. 

68. SOU 1948:27: op cit s 152. 

69. Se Pedagogisk forskning I Skola och samhälle, Pedagogiskt forum 
nr 7-8/1960 s 201-258. Här återfinns en redogörelse för pedagogisk 
forskning i Sverige och de nordiska grannländerna huvudsakligen 
rörande perioden 1955-1960. Jfr Andersson, I. & Wennberg, M. 1980. 
op cit. 

70. Borrman, S. m fl 1950. op cit s 8-10. 
Naeslund, J. <5c B yttner, E. 1982 Syntetisk metod. 1 G, Ejeman, ôc M, 
Larsson, (red): Svenskämnet i skolan. Södertälje: Liber Utbildnings-
Förlagets 258-264. 

71. Skolöverstyrelsen 1956. Timplaner och huvudmomentet vid försöks
verksamhet med nioårig enhetsskola, supplement 1. Några synpunkter 
på lågstadiets läsundervisning. Stockholm: Svenska Bokförlaget 
Norstedts s 1. 

72. Se t ex Malmquist, E. 197.3. Läsundervisning i grundskolan. Lund: CWK 
Gleerup Bokförlag s 59-63. Se även 
Malmquist, E. 1979. Läsinlärning och Lästräning - mål, metoder och 
forskning, 1 Läsinlärning och Lästräning i grundskolan, Pedagogiska 
skrifter nummer 260. Stockholm: Sveriges lärarförbund s 54-86. 

73. SFS 1962, nr 439. Kungi Maj:ts skolstadga paragraf 42-43 s  i096-1097 

74. Lgr -69. op cit s Ì4-Ì5. Se även 
Marklund, S. 1984. opcit s 93-99. 

75. Schyl-Bjurman, G. & Strömberg-Lind, K. 1976. Dialogpedagogik, Lund: 
Liber Läromedel. 
För en kritisk analys se Selander, S. 1984. op cit. 

76. Andersson, I. & Wennberg, M. 1981. Under 1970-talet sker en 
påfallande ökning av projekt och vetenskapliga arbeten med 
inriktning på språk- och språkutveckling. Bland dessa återfinns bl a 
Leimar, U. 1972. "Ett försök med individualiserad läsinlärning som 
bygger på barnets eget språk". 
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77. Edfeldt, Å W. 1 968. Att läsa, s 38-41. Stockholm: Svenska Bokförlaget 
Norstedts. Med hänvisning till en amerikansk forskare - McDade -
skriver E: 

"Med huvudprincipen att talet är läsningens grund, får talövningarna 
i samband med läsundervisningen en alldeles speciell betydelse. Det 
är under dessa man kontrollerar, att de ord och fraser som ingår 
i den första läsundervisningen, verkligen består av enheter, som finns 
i samtliga elevers talade ordförråd. I den mån enstaka ord 
överhuvudtaget inte finns hos barnen eller saknas hos en del av dem, 
måste detta rättas till innan läsövningarna med dessa ord kan ta 
sin början" (s 38-39). 

78. Leimar, U. 1976. Arbeta med LTG, en handledning 1. Lund: Liber 
Läromedel citat s 9. 

79. ibid s 17. 

80. Allergren, H. & Andersson, J. 1978. Språk och kommunikation, 
temaarbete A 1 ht 1978. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 

81. SOU 1974:53, op cit 302-309, s 324-332. 

82. Malmquist, E. 1973. op cit s 24. 

83. Lundberg, I. 1979. Läs- och skrivsvårigheter - var står vi i dag? I 
Läsinlärning och lästräning i grundskolan. Pedagogiska skrifter 
nummer 260. Stockholm: Sveriges Lärarförbund s 27-53, citat s 44. 

84. Lgr -69. op cit s 133. 

85. Lgr -80. op cit s 136. 

86. Se bl a Witting, M. 1982. Den psykolingvistiska metoden, I G , Ejeman. 
& M, Larsson, (red), op cit s 285-294. 
Larsen, S. & Parlenvi, P. 1982. Barns liv och läsning. Läsprocessen 
i ny belysning, Malmö: Liber Förlag. 
Sundblad, B. m fl. 1981. LUS - en bok om läsutveckling. Stockholm: 
Liber Utbildningsförlaget, Skolöverstyrelsen. Kommentarmaterial. 
Svenska i skolan nr 18/1984. Grundläggande färdigheter i Svenska, 
Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. 

87. Lundberg, 1984. Språk och läsning. Stockholm: Liber Förlag. 

88. Skolöverstyrelsen 1984. Läsdiagnos och läsundervisning i grundskolan 
del I/Handledning, op cit. s 20. 
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89. ibid s 20. 

90. SOU 1948:27. op cit s 26-27. 

91. ibid s 27. 

92. Kungl. Maj:ts proposition 1950:70. op cit s 70-71. 

93. SOU 1961:31. Läroplaner för grundskola och fackskolor förslag av
givna av 1957 ârs skolberedning s 30. 

94. Edfeldt, Å W. 1960. Lästeknik. Vägen till snabbare och effektivare 
läsning. Stockholm: Bokförlaget Liber AB s 7-8. Förordet skrivet 
av Torsten Husén. 

95. Skolöverstyrelsen 1966. Fortbildningsmaterial för låg- och mellan
stadielärare "Självverksamhet och samverkan", häfte 4, s 5. Samma 
artikel återfinns i Edfeldt, Å. 1960. op cit s 39-40. 

96. Byttner, E. m fl 1961. Första boken, tredje upplagan med tillhöran
de övningsböcker 1-2. Stockholm: Svenska Bokförlaget/Norstedts. 

97. Jfr Heath, S. B. 1980. op cit s 127-132. 

98. Jfr Husén, T. 1980. op cit. 

99. SOU 1974:53. op cit s 318-319. 

100. SOU 1948:27. op cit s 31. Se även 
Undervisningsplanen 1955 s 71-72. 

101. Larsson, L. 1947.Ungdom läser. En undersökning över läsintressena 
hos barn ochungdom i åldern 7-20 år. Pedagogiska skrifter nr 195-
198. Stockholm: Svensk Läraretidnings Förlag. Sammanställningar 
av undersökningsresultat redovisas s 22; 93-94; 98-100; 276-279. Vid 
mitten av 1940-talet redovisades ytterligare två undersökningar av 
ungdomar (över 15 år), deras läsintresse och bokvanor. 
Husén, T. 1944. Svensk ungdom och Schnabls, L. 1946. Drömmar och 
mål. Såväl Larssons undersökning som de båda senare av Husén och 
Schnabls finns redovisade i SOU 1952:23: Bokutredningen s 19-30. 

102. Larson, L. 1947. op cit s 338. 
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103. Lundqvist, U. 1979. op cit s 231-251. 
Bland Pippi Längstrumps kritiker återfanns bl a John Landqvist, pro
fessor i psykologi och pedagogik. L. fann boken vara både smaklös 
och onormal, onaturlig och sjuklig (s 242). Se även 
Richardson, G. 1983. op cit s 91-120. Edström, V. 1983. Värderings
förändringar i barn- och ungdomslitteratur. I Kultur och värderings-
förändringar, Tre essäer. En delrapport från projektet "Värderings
förskjutningar i det svenska samhället". Stockholm: Sekretariatet 
för framtidsstudier/FRN och Liber Förlag s 1-32. 

104. Borrman, S. m fl 1965. Nu ska vi läsa Första boken Tredje upplagan 
s 67. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

105. Riksdagstryck 1949. Motion i Andra Kammaren, nr 291 angående 
åtgärder i syfte att främja tillkomsten och spridningen av lämplig 
och prisbillig litteratur för barn i skilda åldrar, s 7-8. 

106. SOU 1952:23. op cit s 271. Se även 
Fransson, F. 1955. Ungdomens läsvanor, en anmälan av Christer 
Leijonhjelms undersökning med samma titel. Skola och Samhälle, 
Pedagogiskt Forum årg 1955, s 28-29. 
Det samband som antyds i citatet fanns belagt i en enkätundersök
ning bland blivande beväringar som genomfördes år 1951 av Christer 
Leijonhjelm. 

107. Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1955 7/37. Ungdomens bokdagar 
s 118. 

108. Läroplan 1955. Undervisningsplan för Rikets Folkskolor, op cit s 
71-72. 

109. Edström, V. 1983. op cit s 12-27. 

110. Lgr -62. op cit s 146. Anvisningarna är väsentligen densamma i Lgr 
-69. op cit s 133. Begreppet fostra har här bytts mot utveckla. 

111. Se t ex Salminen, E. 1950. Nu ska vi läsa Fjärde Boken. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell s 119-158. 
Byttner, E m fl 1961. op cit s 33. 

112. Borrman, S. m fl 1970. Nu läser vi A Läseboken Tredje upplagan 
citat s 86. Stockholm: Almqvist åc Wiksell. Se även 
Borrman, S. m fl 1971. Nu läser vi B Läseboken Andra upplagan 
s 88-89. Stockholm: Almqvist åc Wiksell. 

113. Lgr -80. op cit s 136. 
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114. Hansson, G. 1975. op cit s 175. 

115. Lindgren, A. m fl 1982. Första Läseboken. Uppsala: Almqvist & 
Wiksell. 

116. ibid s 4. 

117. Edström, V. 1983. op cit s 27-32. 

118. Svensklärarföreningens Årsskrift 1984. Kulturarvet det förargelse
väckande. Tankar kring litteraturen i skolan. Stockholm: Svensklärar
föreningens skriftserie nr 190. 

119. SOU 1948:27. op cit s 151. 

120. Hassler-Göransson, H. 1960. Folkskoleelevernas stavning på 20-talet, 
30-talet och 50-talet - några jämförelser. Skola och Samhälle, Peda
gogiskt Forum ârg 1960 s 33-54. Den efterföljande konferensen refe
reras s 144-150. 

121. Löfberg, D. 1960. Generaliseringstendensen vid rättskrivning. Skola 
och Samhälle, Pedagogiskt Forum, årg 1960 s 151-161, citat s 151. 

122. Andersson, I. & Wennberg, M. 1981. op cit. 
Som exempel kan nämnas följande avhandlingar: 
Lindeli, E. 1964. Den svenska rättstavningsmetodiken. Bidrag till 
den pedagogiska-psykologiska grundval, Akad avh. Lunds Universitet. 
Wallin, E. 1967. Spelling. Factorial and experimental studies, Akad 
avh. Göteborgs universitet. 
Dahlbom, T. <5c Ribom, L. 1969. Rättstavningsförmågans struktur 
(Lic avh) Uppsala universitet. Se även 
Malmqvist, E. 1964. Rättstavningsmetodikens psykologiska grundvalar. 
Skola och Samhälle, tidskrift för lärarutbildning och lärarfortbild
ning årg 1964 s 112-126. 

123. Lgr -62. op cit s 153. 

124. ibid s 154. 

125. Lgr -80. op cit s 139. 

126. SOU 1948:27. op cit s 32. 

127. Thoren, î. 1960. Skriftlig framställning. Aktuellt från Skolöversty
relsen 1960/36-37. Specialnummer för lärare i modersmålet s 626-
633, citat s 626. 
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128. Hansson, H. 1960. Skolan och brevet. Aktuellt från Skolöverstyrel
sen 1960/36-37 s 633-635, citat s 635. 

129. Dahlberg, I. 1960. Ordkunskap. Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1960/ 
36-37 s 597-601. 
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Bilaga i 

Tabell 1. Antalet veckotimmar i modersmålet i folk- och småskolan 
(Aa-form). 

Läroplan 18781* 1889 1900 

åk 1 läsning och skrivning 12 12 9 
läsning - - 2,5 

åk 2 läsning 6 8 7,5 
skrivning 2 2 2 
välskrivning 2 2 1,5 

åk 3 läsning (kursiv) U k -

läsning 2 2 6,5 
skrivning 2,5 2 3 
välskrivning 2,5 1,5 2 

åk läsning (kursiv) 3 3 -

läsning 2 2 5,5 
skrivning 2 2 2,5 
välskrivning 2 1,5 1,5 

åk 5 läsning (kursiv) 2 2 .... 

läsning 3 3 5,5 
skrivning 2 2 2,5 
välskrivning 1 1,5 1,5 

åk 6 läsning (kursiv) 2 2 -

läsning 2 3 5,5 
skrivning g 2/fl 3 2 2,5 
välskrivning 1 1,5 1,5 

Summa veckotimmar: gossar 57 59 62,5 
flickor 58 

1) alternativ utan slöjd 





Bilaga 2 

Tabell 1. (forts). Antalet veckotimmar i modersmålet i folkskolan (Aa-
form). 

Läroplan 1919 195? 

åk 1 tal- och läsövningar 7 7 
skrivning och språklära k 4 

åk 2 tal- och läsövningar 7 7 
skrivning och språklära 5 5 

åk 3 tal- och läsövningar 6 6 
skrivning och språklära 5 5 

åk t tal- och läsövningar 5 5 
skrivning och språklära 5 5 

åk 5 tal- och läsövningar 5 5 
skrivning och språklära 5 5 

åk 6 tal- och läsövningar 4 4 
skrivning och språklära 5 5 

åk 7 tal- och läsövningar 3 modersmålet 8 
skrivning och språklära 5 

Summa veckotimmar: t o m åk 6: 63 71 
t o m åk 7: 71 

1) Sjuårig folkskola; åk 1-2 alternativ 3; åk 3 alternativ 2? k lass 7 variant 
b, (alternativ med odelad klass; variant utan engelska). 1955 anges 
muntlig framställning i stället för talövningar. 





Bilaga 3 

Tabell 1. (forts). Antalet veckotimmar i svenska i grundskolan (Aa-
form). 

Läroplan 1962 1969 

âk 1 svenska klass 4 3 
grupp 5 6 

åk 2 svenska klass 9 8 
grupp 2 3 

åk 3 svenska klass 10 8 
grupp 1 1 

åk 4 svenska klass 10 8 
grupp - 1 

åk 5 svenska klass 8 8 

åk 6 svenska klass 8 9 

åk 7 svenska klass 2 3 
grupp 1 resurs (1) 

åk 8 svenska klass 2 3 
grupp 1 resurs (1) 

åk 9 svenska klass 5 l )  k 

lågstadiet 29 

1980 

25" 

'2) 

högstadiet 10 2) 

resurs (1) 

Summa veckotimmar: 68 65 (3) 65 

1) 9g, h, t, m, s 
2) antal stadieveckotimmar 
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