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ABSTRACT 

This essay presents a comparison between Secondary teachers' work in language history in 

the courses Swedish and Swedish as a second language. This is based on the idea that there 

are differences between the two courses that can’t be explained by the curriculum's different 

objectives and criteria. This study has its focused on working methods, attitude and 

problematics in Teacher's education of language history. Six Teachers' were interviewed and 

their answers form the basis of the study results. The results of the interviews were analyzed 

through curriculum theory to give the teachers a common starting point in their education in 

language history. 

What could be learned from this study was that there are differences between the course's 

working methods and attitude among the teachers in the different courses. There was also a 

lack of confidence in the curriculum, which the teachers did not consider gave adequate 

support in different problematics and issues that arose in their classrooms. A distinct 

difference that was read from the result was that the students in Swedish as second language 

had a better attitude to the education in language history, likewise its teachers.  
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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats presenterar en jämförelse mellan gymnasielärares arbete med språkhistoria i 

ämnena Svenska och Svenska som andraspråk med utgångspunkt i tanken att det finns 

skillnader mellan de två ämnen som inte kan förklaras med läroplanens olika mål och 

kriterier. Studien har fokuserat på arbetsmetoder, inställning och problematik i lärares 

undervisning av språkhistoria. Sex informanters intervjuer ligger till grund för studiens 

resultat. Intervjuernas resultat analyserades genom läroplansteori för att ge denna studie en 

gemensam utgångspunkt utifrån samtliga informanterns olika perspektiv. 

Vad som kunde utläsas från denna undersökning var att det finns skillnader mellan ämnenas 

arbetsmetoder och inställning hos lärarna i de olika ämnena. Det framkom även en bristande 

tillit till läroplanen som lärarna inte ansåg gav tillräckligt stöd i deras problematik som 

uppstod i deras klassrum. En tydlig skillnad som utlästes från resultatet var att både lärarna 

och eleverna i Svenska som andraspråk hade bättre inställning till momentet språkhistoria. 

Nyckelord: Svenska, Svenska som andraspråk, Lärare, Språkhistoria, Intervjuer 
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1. INLEDNING 

1.1 Allmän bakgrund 

Språk är människans redskap vid kommunikation. Detta inkluderar alla språk, även de 

ljudlösa som exempelvis teckenspråk. Eftersom människan ständigt utvecklas på grund av 
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faktorer som sina egna handlingar och samhällets påverkan måste även språket utvecklas. 

Kunskap om språklig förändring kan bidra till en djupare förståelse för samhället struktur och 

individens egna identitet genom språket. I Sveriges skolor är det svensklärarna som bär ett 

stort ansvar att undervisa eleverna i språkhistoria och därmed förmedla språklig kunskap. 

Svensklärarna utgår från Skolverkets läroplan vid undervisning av språkhistoria (Skolverket 

2017). Språkhistoria innebär olika saker i olika syften. I ett didaktiskt syfte är språkhistoria 

det moment som beskriver den utvecklingen som har skett och även sker nu med vårt språk. 

Eftersom språkhistoria är ett brett ämne och riktlinjerna i läroplanen är tolkningsbara skapar 

detta en didaktisk problematik vid momentet i undervisningen. Det finns även lite didaktisk 

forskning kring ämnet språkhistoria i undervisningen. 

Svenska och Svenska som andraspråk är två skilda ämnen men har både likheter och 

skillnader. Båda behandlar språkhistoria, utifrån läroplanen, och det är därför av stort intresse 

att jämföra dessa ämnen. Trots att kunskap om språkets utveckling kan ge stor förståelse för 

varför svenska språket ser ut som det gör idag är detta inte ett krav för en svensklärare på 

gymnasiet att förmedla förrän eleverna studerar Svenska 2. Trots detta finns det med som 

ämnets syfte att utveckla: ”Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden 

samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig 

variation (Skolverket 2011:160).” Genom att det ser ut på följande sätt kan undervisningen bli 

problematisk för lärarna i kursen Svenska 1 eftersom språkhistoria inte tas upp alls, utan fokus 

ligger endast på olika former av språklig variation. Skolverket (2017-11-26) yttrar sig själva 

om att en djupare förståelse för språkets utveckling gynnar eleven i det stora hela. 

Språkhistoria ligger till grund för förståelse och kunskap av det svenska språket vilket 

eleverna inte får ta del av, som nämndes innan, förrän under Svenska 2. 

Det är många olika faktorer som gör att undervisningen kan skilja sig från en undervisning till 

en annan. För det första är det den individuella läraren. För det andra, klassen och dess 

gruppdynamik som läraren måste anpassa undervisningen utefter. Den tredje faktorn är 

inställning, det vill säga både läraren och elevens inställning till ämnet. Dessa faktorer är av 

stor betydelse för förutsättningarna för olika lektioner. En gemensam grund som alla lärare 

måste utgå ifrån är läroplanen. Självfallet finns det olika kriterier och mål för olika kurser, 

men hur mycket skiljer sig läroplanen i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk? En 

uppfattning som bildades under min tid som vikarierande lärare, både inom Svenska och 

Svenska som andraspråk, var att språkhistoria är mer i fokus inom kurserna i Svenska som 

andraspråk. Hur kommer det sig? Grunden för denna studie blev därför att jämföra 
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gymnasielärares metod, inställning och åsikter i ämnena Svenska och Svenska som 

andraspråk, detta genom att granska lärarnas arbete med språkhistoria. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att granska verksamma lärares arbetsmetoder och inställning till 

språkhistoria i ämnet Svenska på gymnasiet och göra en jämförelse mellan ämnena Svenska 

och Svenska som andraspråk. Detta genom att urskilja eventuella likheter och skillnader 

mellan undervisningen av språkhistoria i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. 

Eftersom varje lärare har sin egen tolkningsförmåga vilket kan medföra att styrdokumenten 

kan uppfattas på olika sätt. Detta på grund av att styrdokumenten är utformade för att lämna 

utrymme för  tolkning.  

Studiens huvudsakliga frågeställningen är dessa: 

➢ Hur arbetar lärarna med språkhistoria i kursen Svenska (1, 2 och 3)? 

➢ Hur arbetar lärare med språkhistoria i Svenska som andraspråk (1, 2 och 3)? 

➢ Vid en jämförelse av dessa ämnen – går det att urskilja olika arbetsmetoder och 

inställningar vid arbete med språkhistoria? 

➢ Vad har lärarna i dessa ämnen för kunskapssyn kring språkhistoria? 

1.3 Disposition  

Denna studie är uppdelad i fem olika huvudkapitel, inledning-, metod-, bakgrund-, resultat- 

och slutligen ett diskussionskapitel. Inledningskapitlet redogör för studiens struktur genom 

syfte, forskningsfrågor och disposition. Andra kapitlet behandlar metod, analysredskap och 

källkritik. Tredje kapitlet är bakgrundskapitlet och behandlar relevant litteratur för att belysa 

studiens syfte. Resultatkapitlet behandlar de resultat som framkommit under studiens gång 

genom intervjuer av informanter. Intervjuerna baseras på sex verksamma lärare i svenskämnet 

på gymnasiet och blir resultatets grund. I det femte kapitlet redogörs en diskussion utifrån 

materialet med det analysredskapet som presenterades i kapitel två och som besvarar studiens 

frågeställning. Avslutningsvis presenteras en slutsats från diskussionen kring undersökningens 

resultat. 
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2. METOD 

2.1 Metod 

Denna undersökning grundas på en kvalitativ metod genom kvalitativa intervjuer för att samla 

in data till studiens frågeställning. Denna studie är av empirisk karaktär och denna metod 

enlig Monica Dalen (2015:14) belyser informanternas personliga erfarenheter, känslor och 

tankar angående, i denna studies fall, språkhistoria. Den kvalitativa forskningens mål är att ge 

insikt till ett område, som i sin tur faller sig naturligt med denna studies undersökningssyfte. 

Sharan Merriam (1994:20–30) beskriver att denna metod är gynnsam vid studier som ämnar 

undersöka specifika händelser och fenomen på grund av att resultatet oftast belyser 

problematik, eller skildrar ett nytt perspektiv som i sin tur kan bli en brygga till fortsatt 

forskning. Kvalitativa intervjuer är en metod som kan skildra många olika perspektiv i en 

undersökning (Merriam 1994:20-30). Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur 

svensklärare vid gymnasium arbetar med språkhistoria läggs det stor vikt vid hur dessa lärare 

skildrar detta. Alan Bryman (2011:20-42) förklarar att en kvantitativ metod lägger stor vikt 

vid siffror, resultat och att en större mängd källor granskas. Detta innebär oftast att svaren inte 

blir lika djupgående som vid en kvalitativ metod. Detta innebär att den kvalitativa metoden är 

bättre lämpad för denna studie.  

Intervju som metod är tidskrävande. Tillvägagångsmetoden för att hitta informanter var via 

sociala medier. Vid denna studies uppstart valde jag att lägga ut ett inlägg som beskrev mitt 

ärende, att jag sökte informanter som var verksamma gymnasielärare i ämnet Svenska och 

Svenska som andraspråk. Detta meddelande lades ut i gruppen/sidan Svensklärarna och 

därigenom kom jag i kontakt med fyra av informanterna. De andra två informanterna som jag 

inte kom i kontakt med via gruppen har jag kontakt sedan tidigare genom min utbildning, 

ämneslärarprogrammet vid Karlstad universitet. Alla informanterna arbetar vid olika 

gymnasieskolor, med sina egna individuella arbetsstrukturer, vilket gav ett bredare perspektiv 

på olika arbetsmetoder utifrån olika skolors arbetsmetoder samt den individuella läraren inom 

svenskämnet.  

Syftet i denna studie besvaras med den analys som framkommer utifrån intervjuerna. 

Eftersom det är informanternas svar som är av vikt valdes öppna frågor som intervjumetod. 

Detta innebär att intervjuaren inte ställer ledande frågor eller är central vid intervjutillfällena. 

Det är därför essentiellt att intervjuaren inte ställer ledande frågor eller fyller ut samtalet. När 

intervjuaren arbetar med öppna frågor finns det även utrymme för följdfrågor om en intressant 
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aspekt framkommer. Detta enligt Brymans (2011:27) modell som innebär att dessa intervjuer 

är semistrukturerade som mynnar ut i öppna frågor. Frågorna är i sin tur enkelt utformade för 

att eventuell misskommunikation ska förhindras (Trost 2010:52). Öppna frågor fungerar som 

en trygghet förklarar Bryman (2011:27) eftersom intervjuaren har ett syfte med intervjuerna, 

vilket ger möjlighet till att leda intervjun i syftets riktning utan att ställa ledande frågor samt 

ge möjlighet till följdfrågor för att sedan plocka upp huvudsyftet igen. Därför används 

intervjuguiden som ett stöd genom dessa intervjuer för att syftet skulle besvaras. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren måste vara neutral till ämnet som 

behandlas, det vill säga att intervjuaren inte ska lägga personliga värderingar eller större 

värdering i olika frågor eftersom svaret från respondenten som är källan till resultatet och inte 

forskaren. Det är intervjuaren som styr intervjun men det är respondenten som väljer vilket 

håll intervjun ska gå åt, utöver intervjuguidens riktlinjer, kan detta resultera i olika 

fördjupningar som inte nödvändigtvis behandlas av nästa informant (Trost 2010:52).  

2.2 Intervjuerna 

Sex verksamma svensklärare på olika gymnasium i Stockholms stad har intervjuats. Nedan 

sker en kort bakgrundsinformation av informanterna. För att informanterna ska behålla sin 

anonymitet i denna undersökning har jag valt att ersätta deras namn med en pseudonym. 

Pseudonymen speglar inte av deras kön, eftersom denna studie inte valt att fokusera på att 

undersöka en genusrelation till det valda forskningsområdet. Detta är därför inte av relevans i 

undersökningen. Lärarna är indelade i kategorier utifrån vilka ämnen som de undervisar i. 

Svenska 1,2 och 3: 

➢ Paul är nyexaminerad och har arbetat som lärare i ett år. Hans undervisningsämnen är 

Svenska och Religion. Undervisar främst i studieförberedande program. 

➢ Ramona har arbetat som lärare i 15 år. Hennes undervisningsämnen är Svenska och 

Samhällskunskap. Hon har även engelska i sin utbildning men har inte undervisat i 

detta ämne. Undervisar i både studie- och yrkesförberedande program. 

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3: 

➢ Jenny är nyexaminerad lärare och verksam sedan ett år tillbaka. Hon undervisar i 

Svenska som andraspråk med elever från varierande linjer (d.v.s. Både studie- och 

yrkesförberedande) och Idrott. 

➢ Emil har arbetat som lärare i fyra år. Han undervisar i Svenska som andraspråk och 

Historia på olika yrkesförberedande program. 
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Svenska och Svenska som andraspråk 1,2 och 3: 

➢ Anna är lärare inom Svenska och Svenska som andraspråk. Hon har varit verksam 

lärare i fem år. Undervisar i främst studieförberedande program. 

➢ Niklas är lärare inom Svenska och Svenska som andraspråk. Han har varit verksam 

lärare i sex år. Undervisar i både studie- och yrkesförberedande program. 

2.3 Undersökningens genomförande 

När informanterna kontaktades valdes en presentation av studiens område, språkhistoria, och 

inte en direkt presentation av syftet med undersökningen. Detta eftersom att vid 

intervjutillfällena ville jag inte att informanterna redan bildat sig en uppfattning av vad jag 

letade efter för svar, samtidigt som informanterna behövde få tid att förbereda sig. Därför 

valdes en presentation av området och inte studiens syfte.  Eftersom jag ansåg att intervjuerna 

gjorde sig bäst i en form av ett möte valdes detta framför telefonintervjuer, som är mer 

tidssparande men annan information kan gå förlorad såsom kroppsspråk. Två av 

informanterna hade möjlighet att komma till min bostad och fyra besökte jag på deras 

arbetsplats. Samtliga intervjuer hölls i ett lugnt rum för att minimera störningsmoment. Redan 

vid inbokning av intervjutillfälle informerades informanterna att mötet skulle kommas att 

spelas in, eftersom jag ville att informanterna skulle få tid att ta ställning till detta och även 

förbereda sig. Vidare förklarade jag att intervjuerna kommer att spelas in endast för studiens 

bruk och transkribering och när studien är sammanställd kommer dessa ljudfiler att raderas. 

Vid samma tillfälle förklarade jag att informanterna kommer att vara anonyma i min studie 

och deras namn kommer att ersättas med en pseudonym. Jag poängterade att intervjun är 

frivillig och informanterna har möjlighet att avbryta intervjun.  

Vid inspelning av intervjuerna valdes applikationen Röstmemon som är en grundapplikation i 

Iphone. Inspelningarna av intervjutillfällena behövdes för transkribering samt för mig som 

intervjuare att reflektera över intervjun. Under intervjun finns det inte samma möjlighet att 

reflektera över vissa ordval, informanternas kroppsspråk samt tonläge, vilket är viktigt vid 

reflektion för att kunna utläsa andra saker än bara informanternas ord.   

Jag blev med detta bekväm i min roll som intervjuare och behövde inte leda intervjun i någon 

större utsträckning eftersom mötet kändes väldigt avslappnat. I efterhand anser jag att miljön i 

min bostad var bäst lämpad intervjuplats eftersom både jag och informanterna var 

avslappnade och därmed blev intervjuerna mer innehållsrik och nyanserade än de intervjuer 

som hölls på informanternas arbetsplats. Trots att vi valt att hålla intervjuerna i ett enskilt rum 
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kändes dessa intervjuer mer stressade, i och med att informanterna hade svårare att koppla 

bort arbetet.  

Enligt Kvale (1997:214) är det av vikt att ha vissa frågor med i en semistrukturell intervju. 

Därmedskapades frågorna genom att först vara inledande sedan specificerande, uppföljande 

och sonderande. Detta ska medföra att respondenternas svar ska vara så nära deras egna 

föreställningsvärldar.  I slutet av varje intervju sammanfattade jag vad som hade sagts och hur 

jag tolkat det. Respondenten hade genom detta möjlighet att tillrättalägga om något 

missförstånd hade skett. Jag bad även respondenten att jag skulle få höra av mig om jag kände 

att jag behöver komplettera mina svar, om detta skulle kunna stärka undersökningens 

validitet. 

2.4 Empirisk bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in och laddades upp som ljudfiler på min dator och sedan 

transkriberades. Materialet som framkom lästes igenom flera gånger då det är av stor vikt att 

sätta sig in i den data som framkommit för att sedan analysera detta med hjälp av en 

fenomenologisk analys kallad IPA (eng. Interpretative Phenomenological Analysis). Denna 

analysmetod är en förgrening inom fenomenologin där den enskilde individens intresse och 

upplevelser är det mest väsentliga. Nathalie Hassmèn & Peter Hassmén (2008:333) förklarar 

att analysmetoden utgår ifrån att forskarens subjektivitet färgar den givna informationen och 

därför är det omöjligt att få en direkt analys av individens livsvärld.  

Vid läsandet av transkriptionerna skrev jag ner de beröringspunkter som behandlades i 

intervjun, dessa kom sedan att representera olika teman i mitt resultat. Noteringarna som 

gjordes var det som var essentiellt från vardera fråga i intervjun och dessa delades in efter 

meningsinnehåll. 

2.5 Källkritik 

Begreppet validitet är starkt kopplat till forskarens metod vid kvalitativa undersökningar 

(Kvale 1997:214). Detta beskriver Hassmén & Hassmén (2008:155-159) är i sin tur i stark 

relation till studiens trovärdighet eftersom undersökningen är endast trovärdig om syftet blivit 

besvarat. Validiteten kan dock påverkas av den mänskliga faktorn genom att det är den 

enskilda forskaren som analyserar och drar slutsatser utifrån den information som 

respondenterna har bidragit med. Detta medför att redan från början behövs en tydlig 

planering av genomförandet av intervjusamtalen för att förutsättningarna för studiens validitet 

ska bli så säkra som möjligt (Hassmèn & Hassmén 2008:158).  
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Både vid bokning av mötet, vid kontakt och vid intervjuerna var det essentiellt att agera 

neutralt i dessa situationer, eftersom detta kan uppmuntra respondenterna att uttala sig som de 

vill utan att tro att jag lägger en personlig värdering i deras tankar och åsikter. Detta ska i sin 

tur enligt Steinar Kvale (1996:38-39) bidra till ökad trovärdighet i min studie eftersom jag 

måste ses som en opartisk del i forskningen. 

Tre begrepp som forskare kan komma i kontakt med i en undersökning är resultatvaliditet, 

begreppsvaliditet och reliabilitet. Kortfattat måste det ske en överensstämmelse mellan 

undersökningens teoretiska begrepp och undersökningens karaktär, som i detta fall är en 

empirisk undersökning. Syftet med denna studie är att undersöka arbetet svensklärare bedriver 

inom språkhistoria, detta utifrån olika strukturer av ämnena Svenska och Svenska som 

andraspråk. Detta ska i sin tur ha bidragit med en god validitet eftersom undersökningens 

syfte skildrar olika utgångspunkter som går i enlighet med Peter Esaiassons (2007:63-64) 

beskrivning av god validitet. Vidare ska även metoden intervju bidra med god validitet genom 

bredare och mer nyanserad förståelse för olika lärares individuella syn i sitt arbete. Detta är 

något som inte hade framkommit vid ett annat val av metod, som exempelvis enkät. 

Respondenternas ord i denna metod är därför av stor vikt och att dessa redovisas på ett tydligt 

och lättförståeligt sätt (Bryman 2011:52-60). Relabiliteten och validiteten blir starkare 

eftersom intervjuguiden låg till grund för samtliga intervjuer samt att två informanter kunde 

ge ett dubbelt perspektiv i och med sin ämneskompetens. 

2.6 Analysredskap 

Ett viktigt analysredskap i denna studie är läroplansteorin som används för att analysera det 

material som framkommer vid intervjuerna. Det har tidigare konstateras att den individuella 

läraren kan påverka sin undervisning och därför kan studiens resultat variera på grund av 

lärarens egna värderingar, inställningar och åsikter. Det blir därför viktigt att ha en gemensam 

grund att utgå ifrån för undersökningens resultat och därmed bidra till högre tillförlitlighet. 

Denna grund blir läroplanen som samtliga lärare utgår ifrån vid sin undervisning och därmed 

blev denna teori högst relevant i denna studie. 

Ulf Paul Lundgren (1981) har en teori som är uppbyggt runt begreppet läroplan och redogör 

för dess uppbyggnad. Även relevanta begrepp presenteras i denna teori som är passande till 

analysen av denna studie. Trots att Lundgrens (1981) teori är mer i enighet med det engelska 

språkets definition av läroplan kan teorin användas även i denna studie för att ge ett bredare 

perspektiv på analysen av resultatet som framkommer i denna undersökning. Därmed måste 
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det även lyftas fram att definitionen av termen läroplan som skiljer sig lite åt i det svenska 

och engelska språket. I det svenska språket innebär termen läroplan målsättningar, innehåll 

för detta och en tidsdisposition. Detta engelska språkets definition av termen, Curriculum, 

innefattar, inklusive den svenska definitionen, en filosofi och en föreställning som 

bakgrunden till läroplanen (Lundgren 1981:21).  

Läroplansteorin grundas på en läroplanskod, som Lundgren menar finns i varje läroplan och 

innehåller grundläggande principer som läroplanen baseras på. Det som formar denna kod är 

befintliga historiska, pedagogiska, politiska processer och kulturella villkor (Lundgren 

1981:21). För att förtydliga Lungrens teori kommer här nedan att presenteras läroplansteorins 

tre analysnivåer: 

Första nivån: Den första nivån innebär organisering av en samling av kunskaper, 

erfarenheter och värderingar som ansetts varit väsentliga. Vid denna nivå ställs även relevanta 

frågor som varför finns det en sovring av kunskap och vilken kunskap är mest relevant 

(Lundgren 1981:22)? Exempelvis sker detta när en lärare reflekterar över den kunskapen som 

ska förmedlas till eleverna och väljer ut den kunskap som läraren anser är mest relevant eller 

viktig. 

Andra nivån: Vid andra nivån granskas det hur läroplanen utvecklats rent konkret och hur 

processen ser ut att forma och utveckla en läroplan (Lundgren 1981:22). Exempelvis sker 

detta vid reflektion av utformningen av läroplanen, dvs att en lärare går djupare än nivå 1 i sin 

reflektion och funderar kring hur om läroplanens sovring av kunskap den mest gynsamma för 

eleven. 

Tredje nivån: Den tredje nivån innefattar en analys av läroplanens funktion. Det vill säga hur 

läroplanen ligger till grunden för undervisningsprocessen och om denna process leder till 

inlärning av de olika kunskaperna i elevernas fall (Lundgren 1981:22). Exempelvis skildrar 

denna nivå den djupaste nivån av teorin och innebär att genom lärarens reflektioner 

konkretiserar sina kunskaper genom läroplanen. 

Dessa tre nivåer har legat till grund för analysen som kommer att diskuteras i kapitel 5. 

Läroplansteorins tre nivåer blir relevanta till undersökningen eftersom de används för att 

analysera materialet som informanterna förmedlat och genom teorin läggs de olika nivåerna i 

kontrast till lärarnas undervisningsmetoder i språkhistoria. Detta eftersom läroplanen är den 

gemensamma grunden för samtliga lärare.   
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3. TEORETISK BAKGRUND 

Forskningsfältet av språkhistoria är stort, men språkhistoria ur ett didaktiskt perspektiv 

behövs åskådliggöras i en större utsträckning. Detta innebär att denna studie kan bidra till 

forskningsområdet genom att belysa den problematik som uppstår i undervisningen av 

språkhistoria genom att jämföra ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. Detta kapitel 

innehåller forskning och bakgrund till det språkhistoriska forskningsfältet. Detta ska bidra till 

en djupare förståelse för studiens syfte. 

3.1 Vad är språkhistoria? 

Språkhistoria innebär olika saker i forsknings- och i didaktiska sammanhang. Det är därför av 

stor vikt att reda ut vad denna studie anser är språkhistoria. Främst kommer Gertrud 

Petterssons (1996) beskrivningar av språkhistoria att ligga till grund för studien. Dessa 

punkter är inkluderade i begreppet språkhistoria som behandlas i denna studie: 

 Grammatiska förändringar (Pettersson 1996:79–124)  

 Strukturalismen (Pettersson 1996:24–26)  

 Låneords påverkan (Pettersson 1996:134–146)  

 Ordförrådets utveckling (Pettersson 1996:125–200)  

 Skriftliga förändringar (Pettersson 1996:51–66)  

 Sociolingvistiken (Pettersson 1996:28–30) 

I intervjuerna är det dessa faktorer som inkluderas när språkhistoria benämns av 

informanterna. Detta eftersom att det framgick under intervjuerna att informanterna 

inkluderade dessa punkter i begreppet, därav kommer studien att utgå från denna 

sammanfattning av vad språkhistoria innebär. 

3.2 Språkutveckling 

För att förstå problematiken som kan uppstå vid arbete med språkhistoria krävs en viss insikt 

till den språkliga förändringen. I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av vad språklig 

förändring och utveckling innebär och varför det är viktigt att erhålla kunskaper om detta för 

individen. Nick C. Ellis (2008:234) konstaterar att språket är levande och därmed i idelig 

utveckling. Språklig utveckling sker på grund av två faktorer. Den första faktorn är den 

sociala som innebär att individen genom språket har ett behov att tillhöra en större gemenskap 

i form av en grupp eller ett samhälle. Den andra faktorn är att skildra sin identitet genom 
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språket, den individuella faktorn. Detta innebär att forskning av språket sker utifrån två olika 

utgångspunkter, socialt och individuellt. 

Eftersom språket är levande och i ständig utveckling är det inte konstigt att största 

förändringen sker vid kommunikation och vid språkbruk och att det är språkbrukarna som styr 

utvecklingen genom att använda ett visst språk eller inte göra det (Nick C Ellis 2008:234). 

Dock sker utvecklingen sakta och kan sträcka sig över en lång tidsperiod. Detta innebär också 

att språkbrukarna själva inte registrerar denna utveckling förrän den redan har skett 

(Pettersson 1996:13). Alla språkbrukare bidrar till språkhistoria och dess utveckling genom att 

endast använda sitt språk och när en djupare förståelse infinner sig för individens egna språk 

ur en språkhistoriskt aspekt blir detta tydligt att alla spelar en roll i den stora språkutveckling 

(Pettersson 2008:234).  

Jan Einarsson (2004:36) beskriver att språkgemenskap karaktäriseras genom att det finns en 

språklig likhet, som exempelvis finns bland de nordiska språken, språklig interaktion och 

symbolisk integration. För att individen ska kunna påverka språket måste även flera tala 

språket för att det ska medföra en utveckling eftersom det måste ske ett utbyte av 

kommunikation. Språket kan inte utvecklas isolerat utan måste tillhöra en språkgemenskap för 

att språket ska kunna brukas och utvecklas (Einarsson 2004:36). Språklig interaktion innebär 

att språket används som ett kommunikationsverktyg och med detta sker en interaktion mellan 

olika individer med olika bakgrunder, både kulturella och språkliga. Einarsson (2004:38) 

förklarar att genom språket kan individen skildra sin identitet, samtidigt som människan vill 

känna samhörighet med andra. Detta innebär att språket är både individuellt och tillhör en 

större språkgemenskap.  

3.3 Svenskämnets utveckling från 1900-talet till nutid  

I början av 1900-talet fastställdes Svenska som modersmålsämne (1878 blev ett eget etablerat 

ämne). Man tog bort könsindelning och en ny grundtanke växte fram, som Kerstin Bergöö 

uttryckte  sig “ett ämne för alla i svenska skolan” (Bergöö 2005: 37). Svenskämnet i sin helhet 

har ända fram till 1980-talet präglats av att vara ett färdighetsämne. Grammatikundervisning 

var nyckeln till att eleverna på denna tid skulle skriva och tala ett rikssvenskt språk enligt 

Pettersson (1996:24). Detta förklarar Gunilla Molloy (2007:30) vidare har förändrats och idag 

har det tillkommit att skolan ska inte bara förmedla ämneskunskaper utan eleverna ska också 

bli fostrade till demokratiska medborgare. Samtidigt som denna förändring har skett har också 

svenskämnet gått från att vara ett färdighetsämne till att bli ett mer ämne som ska grunda sig 
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på erfarenhetspedagogik vilket alltså menas att elevernas läs- och skrivutveckling är i 

centrum. Eleverna ska både läsa och publicera texter i skolan samt reflektera och analyser det 

de skrivit gentemot andra texter från andra tider och genrer (Bergöö 2005:47). 

Forskare menar att det finns tre ämneskonceptioner att urskilja ur det centrala innehållet i 

Svenska i dagsläget. För det första är Svenska ett färdighetsämne det vill säga att 

undervisningen ska innehålla språkliga färdigheter och eleven ska få möjligheter till att 

utveckla sin språkriktighet och grammatiska ämneskunskaper. Eleven ska också här få 

möjlighet att koppla teorin till praktik inom det område. Det andra ämneskonceptionen som 

kan ses är Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, som genom undervisningen ska 

förmedla ett litterärt kulturarv. Klassiska verk som ska hjälpa eleven till personlig utveckling 

tillsammans med språkhistoria. Det sista som kan urskiljas är att se  Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt bildningsämne, vilket utgår ifrån gruppens och den enskilda individen 

erfarenheter och kompetenser. Elevernas skriv- och läskunnighet ska utvecklas och det som 

produceras ska ingå och utgå från ett kommunikativt sammanhang för att eleven ska kunna 

analysera, utveckla och ha förståelse för historiska och sociala frågor. Detta ska gestaltas 

genom olika skönlitterära verk (Bergöö 2005:47). 

3.4 Pedagogiska gruppen  

Detta avsnitt behandlar en problematik som uppstår vid olika didaktiska moment, varav 

språkhistorien blir inkluderad. Det är även viktigt att få insikt i varför skillnader mellan 

undervisningar kan uppstå.  

Några som belyser problematiken med didaktikens utmaning är en grupp som kallades 

Pedagogiska gruppen, denna bestod av Jan Einarsson, Jan Thavenius, Ulf Teleman, Lars-

Göran Malmgren och Johan Elmfeldt m.fl. (2005:39-42). Det som gruppen gjorde var att de 

kom fram till tre ämneskvalifikationer för svenskämnet: psykologiska, kommunikativa och 

kunskapskvalifikationer. Det gruppen menar är att alla dessa tre har i en självklar plats i 

svenskundervisningen. De menar också att det inte finns några statiska klassrumssituationer 

utan dessa är alltid föränderliga och vad lektionen kommer innehålla varierar från klass till 

klass. Gruppen menar också att om undervisningen ska hållas på en kvalificerad nivå måste 

läraren ha både historiska och kulturella studier inom ämnet för att få förståelse för detta och 

kunna ge vidare informationen till eleverna (Bergöö 2005:39-42).   

Det som också är påvisat är att det är den enskilda läraren som i slutet styr vad 

ämnesundervisningen ska innehålla och det som denna individ har fått erfara på sin utbildning 
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som kommer att färga av sig på kommande undervisning. Molloy (2007:40) förklarar att om 

det finns stora ämneskunskaper att tillgå både rent ämnesmässigt och pedagogiskt har 

individen enklare för att koppla undervisning till ämnesplanen och till skolans idag dubbla 

uppdrag. I och med detta finns det olika förklaringar till varför undervisningen skiljer sig åt. 

Orsaker som klassdynamik eller den individuella läraren. Samtidigt finns det en fast grund att 

utgå ifrån och det är läroplanen som varje enskild lärare måste utgå ifrån och därmed knyter 

samman undervisningen med varandra eftersom samtliga informanter arbetar utifrån samma 

läroplan. I kommande avsnitt kommer det att redovisas vad Skolverkets styrdokument har för 

mål och krav för lärarnas arbete med språkhistoria.  

3.5 Vad säger Skolverkets styrdokument om språkhistoria?  

Detta avsnitt lyfter fram olika kriterier i Svenska och Svenska som andraspråk för att ge 

läsaren förutsättningarna att förstå läroplanens delaktighet i undervisningen samt förståelse 

för analysredskapet, läroplansteori. 

Tanken enligt skolverket är att kunskaper om språkets utveckling ska genomsyra undervisning 

i svensk skolverksamhet vilket inte alltid sker i praktiken. Grundskolans läroplan i Svenska 

framgår det att ur ett historiskt perspektiv ska eleven fördjupa sin förståelse för språkets 

struktur och uppbyggnad vilket står i det centrala innehållet i kursen medan eleverna på 

gymnasiet ska fördjupa sina kunskaper i språk och språklig variation. Syftet med ämnet 

Svenska 1 presenteras enligt Skolverket (2011) som: ”Vidare ska undervisningen leda till att 

eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge 

dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation (Skolverket 2011:160).” 

Detta kan läggas i kontrast till det centrala innehållet i läroplanen för Svenska som andraspråk 

1 som saknar ett rent språkhistoriskt moment utan fokuset ligget istället på språksociologi 

vilket blir problematiskt just för att språkhistorien ingår i det centrala innehållet. Ett Exempel 

på detta är kunskapskravet:  

• Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen 

hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. 

Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat 

och skrivet språk.  (Skolverket 2011:183-184). 

Språkhistoria finns med som ett undervisningsmoment i kurserna Svenska 1, 2 och 3 dock är 

det endast i den sistnämnda kursen som de språkhistoriska kunskaperna testas och bedöms. 

Kunskapskrav krävs för betyget E som behandlar språkhistoria i Svenska 3 lyder: ”Eleven kan 
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översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och 

historiska utveckling” (Skolverket 2011:177). 

I Svenska som andraspråk kurs 2 bedöms elevens språkhistoriska kunskaper. Följande står 

under rubriken Kunskapskrav: 

Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss 

säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven 

översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, 

språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk (Skolverket 

2011:191). 

Dessa två utdrag från kunskapskraven tydliggör problematiken med att språkhistoria bedöms 

inte förens i Svenska 3 men ingår i det centrala innehållet för samtliga svenska kuser.  

Läroplanen utgör en gemensam grund för lärare att stå på vid planering och genomförande av 

undervisning. För även om den individuella läraren sätter prägel på sin undervisning måste 

samtliga lärare förhålla sig till läroplanens mål och kriterier. Detta blir intressant utifrån två 

aspekter. Det första är att lärarnas tolkning av läroplanen kan belysa problematiken kring 

läroplanens utformande vid momentet språkhistoria. Den andra aspekten är att lärarna i denna 

undersökning utgår från läroplanen i deras respektive ämnen kan resultatet av undervisningen 

trots detta skilja sig. Detta väcker frågor, är det läroplanen som styr eller är det lärarens 

inställning tills språkhistoria som utgör skillnaderna i resultatet?  
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4. RESULTAT 

Nedan presenteras en tematisk analys av resultatet som framkommit ur undersökningen. Olika 

teman och underteman har framgått ur resultatet och beskrivs nedan.  

4.1 Språkhistoria för de olika respondenterna  

I detta avsnitt behandlas de olika respondenternas inställning och synsätt på språkhistoria, 

både allmänt och i deras undervisning. Varje respondent skildrar en bild av vad språkhistoria 

innebär för hen och hens undervisning. 

För respondenten Paul innebär språkhistoria hur språket utvecklats med tiden, varför vi 

skriver och talar som vi gör. Han menar att språkhistoria har en stark relation till 

samhällsutveckling och historiska händelser som exempelvis har påverkat vårt språk, vilket 

skulle kunna vara genom handel med andra länder, globalisering, industrialisering och 

urbaniseringen. 

Ramona anser istället att språkhistoria är allt inom språkkurser. I och med att språket är i 

ständig utveckling. Främst menar hon att språkhistoria innebär olika trender och utvecklingar 

som skett med tiden. Olika trender är oftast tydligast att utläsa genom olika förändringar som 

skett i samhället, såsom globalisering eller internets genomslag. Detta leder till 

språkutveckling och i sin tur till språkhistoria. 

Jenny är nyexaminerad och känner att sig väldigt oerfaren vid arbete med språkhistoria och 

vad ämnet innebär i undervisningssyfte. Hon anser således att språkhistoria är språkliga 

förändringar, låneordens påverkan och hur samhällsförändringar i sin tur har påverkat språket 

i dess utveckling. Det handlar inte lika mycket om grammatiken utan samhällets påverkan på 

språket, d.v.s. vad som skett i samtiden som har lämnat avtryck i språket. Det har, precis som i 

läroplanen, med minoritetsspråk och invandrarspråk att göra eftersom det också påverkar vårt 

språk, exempelvis kan detta visa sig i låneord.  

Anna beskriver att språkhistoria är viktigt i undervisningen för identitetsskapandet. Hon 

menar att språkutveckling och språklig variation är en viktig aspekt att skildra för eleverna att 

de sedan ska utveckla kunskapen för att kunna se samhällsstrukturer och därefter koppla detta 

till samhörighet. Exempelvis kan språket förändras mer i arbetarklassen än i en annan 

samhällsklass vilket också är viktigt för samhörighetskänslan och ursprung. Hon menar 

således att språkhistorien är viktig för elevernas identitet. Anna poängterar att detta är 

essentiellt för hennes elever i Svenska som andraspråk.  
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Jag ser dagligen frustrationen hos mina SVA-elever som möter ett språkligt hinder. Det är inte 

lätt att bli fråntagen sitt kommunikationsmedel och försöka etablera en ny metod för att 

kommunicera. Det finns väldigt lite stöd i läroplanen vid denna sorts av problematik och hur 

man ska främja utvecklingen med dessa elever som helt enkelt har fastnat i sin 

inlärningsprocess. Jag ser självfallet det hos mina svenskelever också, men inte på samma sätt 

eftersom de eleverna oftast har andra språkliga verktyg att kringgå den problematik de stöter på. 

Denna åsikt stöds av Niklas som beskriver att liknande situationer uppstår i hans klassrum, 

med syftning på sina elever i Svenska som andraspråk. Han menar att genom att belysa sina 

elever om att språkhistorien är en del av elevernas identitet och att även de är delaktiga i den 

språkliga utvecklingen blir oftast momentet mer intressant för hans elever. 

Även Emil anser att språkhistoria är ett ämne som ger en stadig grund för elevernas 

självständiga identitetssökande, samtidigt som det är ett viktigt verktyg i deras 

språkutveckling. Emil menar att det finns en nyfikenhet hos hans elever om varför språket ser 

ut som det gör idag och hur det har påverkats. Emil arbetar gärna ämnesöverskridande med 

sina ämnen, Svenska som andraspråk och Historia. Han anser att när båda ämnena möts och 

eleverna ser relationen mellan händelser och språket blir språkhistoria genast mer intressant 

för hans elever. 

Både Anna, Niklas och Emil ifrågasätter läroplanens utformande i och med att båda ämnena 

ska främja en samhörighetskänsla med arbetet av språkhistoria och med detta belyser den 

problematik som de möter i kurserna i Svenska som andraspråk. Detta innebär att dessa 

informanter analyserar sitt arbete med läroplansteorin vid nivå två i sitt ifrågasättande av 

läroplanens stöd och utformande för denna sorts av problematik (Lundgren 1981:22). 

4.2 Kompetens 

I detta avsnitt framgår bakgrunden till informanternas kompetens i språkhistoria. Hur de 

erhållit sin kunskap och vad som varit en stark faktor till utvecklingen av deras 

ämneskompetens. 

Den uppfattning som Paul har angående språkhistoria har kommit genom hans studier på 

universitetet. Dessa studier har gett honom fördjupade kunskaper i ämnet och i och med detta 

har han fått sin förståelse för ämnet. Under Pauls gymnasietid undervisade hans lärare inte 

specifikt om språkhistoria utan det är i efterhand som han sammankopplar sina tidigare 

kunskaper med sina fördjupade studier på universitet. 
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Ramona menar att sin främsta kompetens till språkhistorieundervisning ligger i hennes egna 

erfarenheter. De kunskaper hon fick till sig på universitet ligger till grund men det är de 

erfarenheterna som hon fått genom sin tid som verksam lärare som hon menar påverkar mest. 

Att vara lärare menar hon innebär att vara i ständig utveckling. Samma bild skildrar Emil som 

menar att kunskaperna och verktygen man får i sin utbildning blir inte fördjupade förrän man 

använder kunskaperna i sitt vardagliga liv och därmed fått förståelse för ämnet genom sin 

erfarenhet. 

Jennys uppfattning angående språkhistorien har hon främst genom hennes egna uppfattningar 

och kunskaper ur ämneslärarutbildning eftersom att hon är nyexaminerad. Hon har dock en 

tanke att den kommer att utvecklas i och med mer undervisningstimmar och att hon får 

chansen till att hålla fler klasser i Svenska som andraspråk. Därmed erhålla mer kunskap om 

hur det fungerar i klassrummet och i samband med undervisningsinnehållet. Hon känner att 

det finns en problematik i detta då hon anser att hon fått väldigt lite kunskap om just 

språkhistoria. De fick läsa mycket forskning om språkförändringar och språkinlärning men 

inte hur de ska undervisa i ämnet menar Jenny. Hon anser därmed att detta blir en svaghet 

eftersom att som lärare vet hon inte riktigt hur hon ska konkretisera ämnet i sin undervisning.  

Hon undervisar även i idrott, vilket är ett mer praktiskt ämne och som gör det svårt för henne 

vissa gånger att omvandla de praktiska kunskaperna hon har till teoretiska. Jenny anser dock 

att med erfarenhet kommer hennes uppfattning och undervisning att utvecklas vilket medför 

att de troligtvis kommer bli lättare att konkretisera. 

Kompetensen menar både Niklas och Anna har grundats ur deras ämneslärarutbildning vid 

respektive universitet och sedan fördjupats under sin tid som verksamma lärare. Anna 

beskriver sin kunskap och språkhistoria: 

Jag fick massa verktyg och kunskaper under min studietid men det var inte förrän jag faktiskt 

arbetade som lärare och använde kunskapen dagligen som mina kunskaper faktiskt fördjupades. 

Det var då som jag själv började reflektera över den språkliga förändringen och dess samband. 

Detta innebär att samtliga informanters största tillgång till kunskap och språkhistoria baseras 

på deras lärarutbildning samt deras erfarenhet inom yrket fördjupats. Detta innebär att 

samtliga lärare ligger vid denna process på nivå ett enligt läroplansteorin som innebär 

värdering, organisering och samling av kunskaper i relation med den erfarenhet som erhållits 

(Lundgren 1981:22). 
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4.3 Hjälpmedel 

I detta avsnitt beskriver informanterna deras hjälpmedel i undervisningen. Under intervjuerna 

framgick två underteman under hjälpmedel. Detta för att skildra olika arbeten mellan ämnena 

men också för att kunna ge läsaren en förståelse för vilka material som informanterna arbetar 

med i sin undervisning av språkhistoria. 

Paul menar att hans främsta hjälpmedel vid undervisning av språkhistoria är han själv och vad 

han har i sin ryggsäck angående ämnet. Det är utifrån de delarna som han kan plocka fram 

som han sedan kan leta efter mer material för att ge eleverna rätt undervisning i ämnet. Ett 

stort hjälpmedel som Paul har funnit på sin skola är det kollegiala samarbetet som finns där de 

har kunnat diskutera hur man på bästa sätt arbetar med språkhistoria. 

Ramona har tidigare använt sig mycket av läromedel men nu på senare år har hon mer tyckt 

det varit användbart att använda sig av olika material som hon hittar på internet gällande 

språkhistoria. Det kan vara allt från äldre artiklar till litterära verk. Hennes skola arbetar 

mycket ämnesöverskridande arbete och därmed delar kollegorna med sig av varandras 

kunskap och texter. Hennes resursbank är således stor på grund av detta och hennes många år 

som lärare. 

4.3.1 Läromedel 

Paul använder sig också av läroböcker för att hitta inspiration men hans elever har aldrig fått 

jobba med ett specifikt läromedel. Det som framkommer genom intervjun är att han utgår från 

det han tycker är intressant och lägger fokus vid det i undervisningen i koppling med 

kunskapskraven och vad den specifika klassen efterfrågar. Ramona skildrar ett liknande 

perspektiv och tillägger att hon ofta går igenom hennes äldre material och ”dammar av” och 

utvecklar tidigare undervisningar. Oftast byter hon ut materialet i hennes undervisning till det 

hon finner intressant och relevant för just denna klass eller för detta projekt i och med skolans 

ämnesöverskridande arbeten. 

Niklas använder sig av texter ur klassisk litteratur som hjälpmedel vid undervisning av 

språkhistoria. Han använder sig av olika texter som ”(..) jag snubblar över, informella och 

formella texter. Det kan vara allt från tidningsartiklar, insändare, chattkonversationer och 

mail.” 
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 Detta arbetssätt använder sig även Emil av som beskriver sina läromedel som ”(..) vad som är 

användbart för stunden”. Detta innebär att läroböcker används främst som underlag för han 

själv och sedan använder han texter, litteratur som fungerar i sammanhanget vid tidpunkten. 

Jenny och Anna påpekar båda att läromedel är ett underlag för läraren, inte för eleverna att 

arbeta med under lektionen. Anna förklarar att hon också kan tycka att läromedel används 

främst av henne själv som lärare för att utforma undervisningsinnehåll, än att faktiskt eleverna 

använder läromedel under lektionen samt att det kan vara skönt att ta stöd av ett läromedel för 

att känna sig säker vid undervisningen dock vill hon inte knyta en hel undervisning till bara 

ett läromedel. 

4.3.2 Digitala hjälpmedel  

De hjälpmedel som samtliga informanter använde sig av var mediala verktyg, där bland 

internet. Paul främst använder sig av UR-skola och var positivt inställd till deras material 

gällande språkhistoria. 

Jenny anser att det finns många digitala hjälpmedel  som eleven kan ta hjälp av just för att det 

är svårt att arbeta med språkhistoria när eleven inte hunnit bilda någon uppfattning om sin 

egna historia av språket. Därmed är det viktigt att ge dem verktygen för att i framtiden 

självständigt leta rätt på relevant information och hjälpmedel.  

Resterande informanter beskriver olika hjälpmedel som fyller funktionen för deras dåvarande 

undervisning. Det vill säga att det inte framgick tydligt vilka specifika olika mediala verktyg 

som användes (utöver Google, tidningsarkiv och Youtube). 

4.4 Språkhistoria i undervisningen  

I detta avsnitt skildras informanternas arbetsmetod vid undervisningsmomentet språkhistoria. 

Paul inställning till språkhistoria är att han är relativt ointresserad, han menar att:  

..Den viktigaste aspekten att förmedla till eleverna är att språket ständigt att förändras och alltid 

kommer att göra detta, precis som samhället. Det är viktigt att eleverna ser sambandet mellan 

dess utveckling och förstår varför språket förändras. 

Han använder mer språkhistoria som underliggande i sin undervisning och säger därmed inte 

till eleverna tydligt när just språkhistoria är det som undervisas i.  

Utifrån språkhistoriska epoker jobbar Paul tematiskt. Utifrån olika teman lyfter man upp olika 

viktiga förändringar i språket och genom detta vill han ge eleverna en förståelse att vissa saker 
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förändras medan vissa delar återkommer. Detta medför att han arbetar mer 

ämnesöverskridande över epokerna och inte kronologiskt. Detta kanske inte ger en tydlig bild 

av språkhistoria, enligt han själv, och understryker att det viktiga är att den tematiska delen 

framkommer. Detta innebär att Paul är vid nivå tre vid det språkhistoriska arbetet i sin 

undervisning i och med att han utgår från ”(..) hur läroplanen ligger till grunden för 

undervisningsprocessen och om denna process leder till inlärning av de olika kunskaperna i 

elevernas fall” (Lundgren 1981:22). 

Eleverna behöver kunna hitta någon koppling till idag i och med att språkhistoria är ett rätt 

tungt ämne för dem och samtidigt kanske inte det mest intressanta eleverna kommer lära sig 

om. Därmed får han inte med språkhistorien som ett enskilt moment, men som Paul uttryckte 

sig: ”Språkhistorien är med i min undervisning men kanske inte i sin renaste form som ’ren’ 

språkhistoria.” 

Utan han finner att det bästa är att exempelvis behandla litterära verk och sen lyfta ur en 

språkhistorisk aspekt. Denna arbetsmetod beskriver även Ramona som lyfter ut de epoker som 

går i enlighet med de olika teman som behandlar på lektionerna. Detta innebär att dessa två 

lärare arbetar med språkhistoria utifrån arbetet med litteraturhistoria. Hennes gymnasium 

arbetar också ämnesöverskridande med projekt med olika teman vilket, enligt henne, 

förenklar hennes arbete att lättare lyfta fram de epoker som är relevanta för temat och anser 

att detta är en bra metod för att arbeta med språkhistoria vilket ska medföra att eleverna får en 

”helhetsbild”. 

Ramona arbetar främst med litteratur som skildrar olika språkliga förändringar oftast i 

samband med ”den större bilden”, som syftar på det ämnesöverskridande arbetet hon bedriver. 

Detta är främst i svenskkursen Svenska 3. I Svenska 1 arbetar hon en del med språksociologi. 

Till exempel samhörigheten mellan de nordiska språken och varför det ser ut på det sättet och 

även vad det finns för minoritetsspråk (Svenska 2). Ramona påpekar att eftersom 

språkhistorien hela tiden finns med i undervisningen på ett eller annat sätt menar hon att den 

är frekvent i undervisningen. Däremot kanske inte detta är tydligt för eleverna. Språkhistorien 

är en naturlig del, “man får den liksom på köpet i undervisningen.”. 

Det finns också tillfällen som hon punktbehandlar ämnet vilket medför att det blir tydligare 

för eleverna att det just är språkhistoria de arbetar med. Vidare förklarar Ramona att det oftast 

blir tydligt för eleverna när de arbetar ämnesöverskridande med andra ämnen, som 

exempelvis vid samarbete med hennes andra ämne samhällskunskap. Vid dessa arbeten 
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brukar olika samhällsförändringar lämna avtryck och detta går att visa i språket. I och med 

detta blir det också tydligt för eleverna vad det innebär och eleverna får kunskaper om deras 

egen delaktighet till den språkliga förändringen, det gör också att ämnet känns mer relevant 

för dem. Med detta blir det även möjligt för eleverna att urskilja olika samband mellan 

språkförändring. Exempelvis varför språket ser ut som det gör idag, varför vissa delar 

försvunnit och vissa finns kvar.  

Jenny menar att det är lättare att jobba med ämnet i Svenska som andraspråk 2 i och med att 

eleverna är mer självsäkra i språket och enklare kan producera ett bredare och mer nyanserat 

språk. hon har under några lektionstillfällen arbetat med olika texter, från olika tider (epoker) 

men även jämfört texter från idag med informella och formella texter, framförallt för att då se 

skillnader. I och med detta arbetar de mycket med reflektion som leder till en del 

diskussioner. Exempelvis menar hon att eleverna kan se skillnader mellan dessa texter eller 

om det finns likheter och finns det vissa tidsbundna texter som är mer lika/olika. Detta för att 

eleverna ska få kunskaper om språkutveckling/språkförändring och hur detta kan vara bundet 

till samhällsförändringar. Detta är den grund som hon hittills har hunnit jobba med. Vid 

tidigare uttalande har Jenny visat sig ligga på nivå ett i sitt språkhistoria arbetet i enlighet med 

läroplansteorin men detta innebär att hon faktiskt ligger på nivå tre eftersom hennes arbete 

grundas på läroplanen och även en analys om detta innebär en gynnsam utveckling i elevernas 

inlärningsprocess eller inte. Detta är viktigt vid nivå tre att både grunda sin undervisning men 

samtidigt ifrågasätta vilken metod som är den bästa vid undervisningen enligt läroplansteorin 

(Lundgren 1981:22). 

Emil tänker också att språkhistorien är en naturlig del i sin undervisning således för att han 

undervisar i Svenska som andraspråk. För att det uppkommer ofta frågor om vissa ord, 

ordspråk, låneord, hur de uppkommit och till vad de används till under lektioner. Han anser 

också att det är en fördel att arbeta med ämnet explicit för att utveckla elevernas 

språkinlärning, i och med hur språk påverkar olika delar i samhället samt att det är bra för 

självförtroendet hos eleven och ge eleverna en förståelse för att deras modersmål påverkar 

även det språket de lär sig. Han vill att eleverna ska förstå, som nämndes innan, att språket är 

levande och att eleverna påverkar språket och dess historia dagligen. ”Vi gör historia.” menar 

Emil vilket ska skapa intresse hos eleven samt att de ska förstå att språkhistorien alltid är 

aktuell eftersom språket förändras dagligen. 
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Det viktigaste momentet för samtliga informanter i Svenska som andraspråk är att inkludera 

olika faktorer som påverkat språkhistoria i sin undervisning. Exempelvis invandring, 

internationaliseringen och skapandet av ungdomsspråk. Det kan vara händelser som att 

språket får låneord från andraspråk och att det kanske är ungdomar som tar till sig ordet och 

”försvenskar” ordet. Det är inte bara ursprung utan det kan också vara en grupp som påverkar. 

Därmed blir faktorers påverkan på språket det som lärarna inom Svenska som andraspråk 

anser är väsentligt i sin undervisning. 

Emil menar i Svenska som andraspråk är det inte samma tryck som i Svenska att arbeta med 

klassiska verk, eller epokhistoria på samma sätt. Detta höll även Niklas och Anna med om 

som även de arbetar med Svenska som andraspråk. Emil förklarar att han däremot gärna med 

kortare texter, noveller, än just klassiker på det sättet. Han är lite emot klassisk läsning 

eftersom han känner att det blir som att tvinga eleverna till att läsa ett verk som kanske inte 

ger dem så mycket. Han anser därför  att det fungerar bättre att jobba med kortare texter och 

sedan ha reflekterande samtal gällande det lästa. Detta beskrev även Anna var en av 

skillnaderna i hennes arbete mellan hennes ämnen. Hon menar att det är ohållbart att 

introducera ett tungt verk (referering till Strindberg) för sina SVA-elever. Anna beskrev att 

det var svårt i många av hennes klasser i Svenska att fasthålla elevernas läslust vid 

presentation av ett klassiskt litterärt verk och ännu mer problematiskt i Svenska som 

andraspråk eftersom det kan finnas stora kunskapsbrister i språket som gör denna typ av 

undervisning svår att genomföra. 

Jenny anser att det är svårt att säga vad som är den bästa metoden vid arbete av språkhistoria, 

eftersom hon är nyexaminerad. Hon har dock en tanke att använda sig mycket av material 

som eleverna kan relatera till eller kan ha användning av skulle kunna var den bästa metoden. 

Speciellt i kursen Svenska som andraspråk, som det är av stor vikt att utveckla elevernas 

språk i önskvärda situationer och således kunna anpassa språkhistoriens delar och det tänkta 

materialet till deras utveckling. Exempelvis att eleverna kan använda sig av språket när de 

söker jobb eller vid nya möten. Det hon vill få fram är att undervisningen ska vara 

elevcentrerad. Eleverna stöter på många texter i andra ämnen som inte är ”SVA-anpassat”, 

vilket betyder att Svenska som andraspråk måste vara bryggan för att jobba med språket för 

att hjälpa eleverna i andra ämnen och deras vardag. 
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4.4.1 Problematik med språkhistoria 

Informanterna uttryckte att det fanns en didaktisk problematik som uppstod vid deras arbete 

med språkhistoria. Varje enskild informant skildrade dessa svårigheter på olika sätt men 

samma didaktiska problematik framgick. I detta avsnitt redovisas varje informants skildring 

av dessa svårigheter. 

Det som Paul finner är problematiskt med att undervisa i språkhistoria är att eleverna har svårt 

att greppa ämnet eftersom de har svårt att koppla det till sig själva samtidigt som de har svårt 

att finna ämnet intressant. Som han nämnde innan menar han att det är därför viktigt att 

försöka göra det mer lättillgängligt för eleverna genom att koppla det tematiskt, som nämndes 

innan att Paul jobbar med. Han menar att om man skulle vara tydlig med att nu ska vi prata 

språkhistoria så tappar man minst halva klassen eftersom de inte finner att ämnet är relevant 

för dem. Det är svårt att hitta en ingångspunkt som gör att eleverna kan koppla språkhistoria 

till sig själva. Det är problematiskt för eleverna att förstå varför de ska vetskapen om att man 

skrev f istället för v för ett par hundra år sedan. Paul menar att det är här problematiken ligger 

i gällande språkhistoria momentet, att eleverna inte har förståelser för hur de ska koppla denna 

kunskap till något som är relevant för dem idag. Detta anser också Emil som även han skildrar 

svårigheten med hur man ska göra det relevant för eleverna när det kanske inte finns några 

punkter för att göra det anknytningsbart till nutiden och till den enskilda individen.  

Ramona tenderar att knyta ihop språkhistoria med litteraturhistoria, det är oftast när hon 

samarbetar med andra ämnen som det faktiskt presenterar språkhistorien som den är och som 

en specifik företeelse. Hon diskuterar också en svårighet med ämnet genom att det är svårt att 

förklara för eleverna att det är språkhistoria som redogörs för när ämnet inte punktbehandlas. 

Således för att det faller sig så naturligt att inte ens hon själv reflekterar över det. Hon ställer 

sig därmed frågan: 

Hur ska då mina elever förstå vad språkhistoria innebär? Det finns inga tydliga riktlinjer hur vi 

lärare ska behandla ämnet i läroplanen vilket blir att alla gör lite som dem vill. Det är alltid 

lättare när vi har ett samspel i kollegiet eftersom det är där jag hämtar stöd när jag känner mig 

lite vilse i min undervisning. Kanske behövs en revidering av läroplanen? 

Här gör Ramona en tydlig analys av läroplanens riktlinjer för undervisningen av språkhistoria 

och vilken problematik som finns. Detta skulle innebära att det inte finns tillräckligt stöd i 

läroplanen för lärare att utgå från vid undervisning av språkhistoria. Detta innebär en nivå två 

i läroplansteorin och en vilja att gå tillbaka och utforma tydligare riktlinjer för språkhistoria. 
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Förutom att Jenny känner att hennes ämneskunskaper brister och att hon är nyexaminerad 

anser hon att det som kan vara problematiskt i undervisning gällande språkhistoria är att om 

det inte är ens modersmål kan det vara svårt att förstå förändringar. Det kan vara svårt för 

eleverna att greppa eftersom de utsätts för så mycket text och språk utöver själva 

språkhistorien. Det gäller att känna in eleverna först innan man ger dem ännu mer kunskap 

som eleven kanske inte är mottaglig att ta emot.  

Niklas menar att en svårighet kan vara elevens förutsättningar att reflektera över språkhistoria 

och språkförändringar när de själva är i en inlärningsfas av sitt nya språk. Han menar också att 

det kan vara svårt att skilja språkhistoria/språkförändring ifrån litteraturepoker. Det blir 

automatiskt att man parar ihop språket med litteraturhistoria. Således kan det också vara svårt 

eftersom epokerna är ur ett västerländskt perspektiv vilket blir problematiskt i och med att det 

kan vara en svårighet för elever med varierande kulturella bakgrunder. 

De främsta svårigheter som man står inför, enligt Paul, är att eleverna inte vet att det är 

språkhistoria som behandlas och därmed inte kan koppla ihop det med undervisningen av 

språkhistoria. Tydligheten kan vara svår eftersom det kan få eleverna mindre intresserade av 

det som ska göras på lektionen men kan också innebära att de missar kunskap som de borde 

kunna sammankoppla med tidigare tilltagen kunskap.  

Anna belyser att: 

Det är inte förrän du ställde mig frågan som jag faktiskt reflekterade över att jag arbetar med 

språkhistoria frekvent även i Svenska på ungefär samma sätt som jag gör i ämnet Svenska som 

andraspråk. Eftersom mina SVA-elever ställer fler frågor om just språkhistoria blir det mer 

påtagligt och synligt än med vad det blir i min undervisning med eleverna i ämnet Svenska. 

Vilket också detta är en problematik i sig. Därmed går det att urskilja tre gemensamma 

didaktiska problem i båda ämnena Svenska och Svenska som andraspråk och ämnenas arbete 

med språkhistoria. Först är det problematiken att bibehålla elevernas intresse för ämnet och 

det andra är att göra språkhistoria relevant för eleverna. Den sista svårigheten som framgick 

ur denna undersökning var att undervisningen av språkhistoria inte framgår till eleverna, 

många gånger för att lärarna själva inte reflekterar över att det är språkhistoria de behandlar.  
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4.4.2 Jämförelse av momentet språkhistoria i ämnena Svenska och Svenska som 

andraspråk 

Vid intervjutillfällena skildrades informanternas uppfattningar om de likheter och olikheter 

vid arbetet av språkhistoriska momenten i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk.  

Paul har ingen direkt uppfattning angående om undervisningen skiljer sig mellan Svenska och 

Svenska som andraspråk gällande språkhistoriemomentet. Han kan bara utgå från sig själv 

och menar att undervisningen grundar sig på läraren och lärarens intresse. Han kommer 

exempelvis att utforma sin undervisning efter vad som känns relevant och intressant. Detta 

kan därmed skilja sig avseendevärt från en annan lärares uppfattning om vad som är relevant 

och intressant. Paul tror däremot att undervisningen skiljer sig mer mellan olika inriktningar. 

Han menar att har man exempelvis en naturklass framför sig förväntar han sig att de ska 

klarar av språkhistorien och kunna fördjupa sig mer inom ämnet. Paul tror att i 

yrkesförberedandeprogram kan medföra att  läraren ha större svårigheter i undervisningen av 

språkhistoria. Detta eftersom att eleverna i dessa program behöver ha undervisningen kopplat 

till deras inriktning. Undervisar man exempelvis i en fordonsklass, borde läraren hitta en text 

om gamla bilar för att de ska finna ett syfte med undervisningen. Han tror att förväntningarna 

är högre på de teoretiska programmen än på de praktiska gällande undervisning och vad de 

klarar att ta in kunskapsmässigt. Detta var något som Ramona också uttryckte och beskrev 

även att undervisningen måste främst anpassas efter klassen och individen. Anna lyfte också 

denna aspekt men tillägger även att: 

Ibland spelar det ingen roll att jag har en klass i Svenska eller Svenska som andraspråk, trots att 

eleverna har svenska som modersmål finns det elever och klasser i Svenska som andraspråk som 

har bättre språkliga kunskaper. Även fast det är på detta sätt finns det en tendens hos mig att ha 

högre förväntningar på eleverna i svenskämnet eftersom det är deras modersmål. 

Emil anser att det finns skillnader mellan Svenska och Svenska som andraspråk eftersom han 

tror att språkhistoria kommer mer naturligt i Svenska som andraspråk eftersom det hela tiden 

kommer frågor om ords ursprung, utveckling, användning och liknande. Detta tror han inte 

sker på samma sätt i svenskämnet. Denna åsikt delar även Jenny.  

Niklas uttrycker att främst är skillnaden mellan ämnena är att i Svenska som andraspråk 2 

behandlas olika språkliga jämförelser, i svenska och elevernas modersmål men även 

andraspråk eleven kan erhålla kunskaper i. Tanken med detta är att ge eleverna möjligheter till 

diskussioner om olika språksituationer och hur dessa kan hanteras. Dessa aspekter finns också 
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med i Svenska 2 men inte i samma utsträckning hävdar Niklas. Utan han menar att detta är 

inte samma arbete i och med att eleverna i kursen Svenska 2 faller sig många språkliga bitar 

naturligt som läraren istället får hjälpa eleverna i Svenska som andraspråk 2 att bygga upp 

från ”scratch”. Detta överensstämmer till stora delar med samma åsikter som Anna framförde 

under sin intervju och förklarar att språkhistoria är ett tydligare moment i kurserna Svenska 

som andraspråk medan det faller sig mer ”naturligt” i kurserna i Svenska. Detta hävdar Anna 

är på grund av elevernas naturliga fallenhet för sitt modersmål och att eleverna inte ställer 

frågor angående svenska språkets historia och uppbyggnad eftersom detta anses många gånger 

självklart. I Svenska som andraspråk ställer eleverna fler frågor angående språkets historia 

(”Varför är det så?”) och hur detta i sin tur kom att påverka både samhället och språket idag. 
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet som framgått under undersökningen. Det finns 

underkategorier för att förtydliga och som besvarar studiens frågeställning. Kapitlet avslutas 

med en slutsats. 

5.1 Arbetet & metoder vid undervisningen av språkhistoria i Svenska 

Det framgick tydlig i denna undersökning att samtliga svensklärare arbetar med språkhistoria 

som ett underliggande moment. Ramona beskrev att hon punkt behandlar språkhistoria när 

tillfällen uppstår, vilket i detta fall var vid ämnesöverskridande arbeten, som påvisar språklig 

utveckling i relation till samhällets utveckling. En bild som skildrades av dessa informanter 

var att språkhistoria är en naturlig del av undervisningen men tyvärr blir den också osynlig. 

Detta blir också en bidragande faktor till en av de didaktiska problemen som framgick.  

En metod som användes vid arbetet av språkhistoria var både tematiskt och 

ämnesöverskridande. Paul talade mycket för den tematiska undervisningen av språkhistoria 

och menar att det är mer gynnsamt för eleverna att ämnesöverskridande över epokerna och 

välja ut de delar han anser bidrar till störst intresse hos eleverna och i sin tur resulterar i en 

bättre utveckling av elevens lärande. Trots att hans arbete och metoder, vid en analys av 

Lundgrens (1981:22) läroplansteori, ligger på en nivå tre uppstår samma problematik i hans 

undervisning  vilket är att undervisningen av språkhistoria inte blir tydlig för eleverna. 

Därmed känns Ramonas arbetsmetod mer positiv eftersom det framgår till eleverna att det är 

språkhistoria de arbetar med. En faktor som kan bidra till detta är Pauls ointresserade 

inställning till språkhistoria i undervisningen.  

Andra metoder som samtliga lärare i kurserna Svenska 1, 2 och 3 arbetade med var: 

➢ Ämnesöverskridande arbete med epokerna och språklig förändring 

➢ Litteratur som skildrar språklig förändring 

➢ Språksociologi (sociolekter, sexolekter, minoritetsspråk, relationer mellan nordiska 

språk) 

Det som lärarna i Svenska beskriver är ett bredare och fördjupat arbete med varje moment i 

deras undervisning av språkhistoria. Många av dessa lärare arbetade ämnesöverskridande och 

var enade om att detta gav positiva resultat för elevernas utveckling av kunskaper. Att 

ämnesöverskridande arbete medförde dessa resultat är inte förvånande eftersom det blir ett 

arbete med olika lärare som täcker större områden och ger eleven en chans till djupinlärning. 

Detta överensstämmer med vad Skolverket (2011:160) skriver ut i det centrala innehållet för 



32 
 

kursen Svenska 1. Detta innebär att, trots bristen på tilliten till, läroplanen ligger till grund för 

lärarnas undervisning i språkhistoria.1 

Även Bergöö (2005:47) beskriver att genom litteratur, mer specifikt klassiska verk, ska det 

litteraturhistoriska bildningsämnet tillsammans med språkhistoria hjälpa elever till 

personlighetsutveckling. Detta ska vara en av de tre ämneskonceptioner som går att urskilja ur 

Skolverkets (2011) centrala innehåll till kurserna i Svenska. Detta innebär att lärarnas metoder 

går i enlighet med studiens bakgrund och läroplanen. Trots att det finns en bristande tillit till 

läroplanen är slutsatsen att detta är den gemensamma grunden som lärarna utgår ifrån. 

5.2 Arbete & metoder vid undervisningen av språkhistoria i Svenska som andraspråk 

Lärarna som undervisade i Svenska som andraspråk blev arbetet med språkhistoria tydligare. 

Samtliga tre informanter skildrar en bild att deras elever i ämnet Svenska som andraspråk är 

mer frågvisa vad det gäller språkhistoria. Eleverna vill ofta veta ords ursprung, låneord, sitt 

sammanhang och hur det har förändrats med tiden. Emil beskriver språkhistorien som en 

naturlig del i hans undervisning och även han arbetar explicit med momentet för att det tydligt 

ska framgå till eleverna att det är språkhistoria som de arbetar med.  

De olika momenten som framgick i denna undersökning, att lärarna i Svenska som andraspråk 

arbetar med var: 

➢ Språksociologi 

➢ Faktorer som påverkan av språkhistoria (Exempelvis: invandring, internationalisering 

och ungdomsspråk) 

➢ Jämförelse mellan informella och formella texter och väva in språkhistorien i detta 

moment 

➢ Litteratur (kortare texter och noveller) 

➢ Epoker 

➢ Reflekterande samtal angående den lästa litteraturen 

➢ Elevcentrerat material som går att koppla till eleven (främja identitetsskapandet) 

Viktigast i dessa kurser är att arbeta med texter som är ”SVA-anpassat” vilket många av 

informanterna förklarar väsentligt för eleverna eftersom Svenska som andraspråk ska ge 

eleverna kunskapen att hjälpa dem i deras andra skolämnen och vardag. 

                                                           
1 Se vidare s. 38. Kap. 5.1.5 Didaktisk problematik 



33 
 

Det är tydligt att lärarna i Svenska som andraspråk arbetar med mer varierande material, fast 

på en mer ytlig nivå och avancerar allt eftersom kurserna fördjupas. Mycket tyder på att deras 

arbete fick till en början vara en bred grund för att senare kunna fördjupa sig i de olika 

momenten. Detta kan bero på de olika språkliga nivåerna som finns till en början i kursen 

Svenska som andraspråk 1 och blir lättare att utveckla i kursen Svenska som andraspråk 2. 

Detta faller sig naturligt men blir viktigt i ett ämne som Svenska som andraspråk eftersom 

detta ska vara bryggan mellan eleven och deras undervisning i andra ämnen som sker på 

svenska.  

Metoderna som lärarna i Svenska som andraspråk använder går i enlighet med Einarssons 

(2004:36) forskning kring språkgemenskap. Einarsson (2004:36) förklarar att individen både 

måste tillhöra en språkgemenskap och utveckla sin egna identitet för att språket ska kunna 

utvecklas. Detta stämmer väl överens med informanternas beskrivning av elevernas 

inställning till språkhistoria i Svenska som andraspråk som både vill tillhöra en 

språkgemenskap och skildra sin identitet genom sitt nya språk. Informanternas inställning till 

språkhistoria går i enlighet med Einarssons (2004:36) beskrivning av individens drivande 

faktorer av språkutvecklingen i form av lärarnas metoder i undervisningen.  Detta går även att 

lägga i relation till det centrala innehållet för Svenska som andraspråk 1 som vill främja 

språklig variation i relation till ursprung, ålder, kön och social bakgrund tillsammans med en 

reflektion av elevens egna språkinlärning (Skolverket 2011:183-184).  

5.3 Lärarnas kunskapssyn 

Samtliga informanter har hämtat sin kompetens från sin utbildning och sedan fördjupat sina 

kunskaper under sin tid som praktiserande lärare. Alla informanter skildrar en bild av att 

kunskapen i sitt undervisande ämne blir större och djupare med erfarenhet men att 

utbildningen har varit källan till redskapen att erhålla dessa kunskaper. Informanternas 

skildring visar också en värdering, organisering och samling av kunskaper som sedan läggs i 

kontrast till läroplanen för att få läroplanen och lärarens kunskap att gå hand i hand. Detta går 

i enlighet med Lundgrens (1981:22) läroplansteori nivå ett. 

5.4 Jämförelsen mellan ämnena Svenska & Svenska som andraspråk 

Ett tydligt samband hos lärarna som undervisar i Svenska är att de inte kan urskilja några 

olikheter mellan ämnena i Svenska och Svenska som andraspråk, vilket övriga informanter 

kunde. En teori om varför detta ter sig är på grund av att lärarna i Svenska som andraspråk, 

och informanterna med ämneskunskaper i både ämnena, har språkliga redskap att se på språk 
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ur ett perspektiv varav modersmålet inte är svenska. I svenskkurserna blir svenska språket en 

naturlig del i undervisningen i och med att lärarna talar svenska och även eleverna och 

förmodligen har språket som modersmål. Denna utgångspunkt har inte lärarna i Svenska som 

andraspråk. 

En annan utmärkande skillnad i jämförelsen av ämnenas undervisning i språkhistoria var att 

momentet uttrycktes av informanterna som osynligt i Svenska och synligt i Svenska som 

andraspråk. Detta skulle kunna kopplas till Einarssons (2004:36) förklaring av individens 

strävan efter språkgemenskap för att uppnå en personlig utveckling av identitet. Det går därför 

att diskutera om det är för att elever i Svenska som andraspråk känner ett större behov av 

språkgemenskap i sitt nya språk. Detta kan i sin tur innebära att eleverna som har svenska som 

sitt modersmål därmed blir bekväma i den språkgemenskap som infinner sig naturligt för dem 

eftersom stora delar av deras är det svenska språket. Detta skulle vara en intressant aspekt att 

fördjupa sig i eftersom i dagsläget finns det väldigt lite forskning kring detta ämne. 

5.5 Lärarnas inställning till det språkhistoriska ämnet 

Det var olika inställningar till ämnet språkhistoria, till största del positiva men även en 

negativ. Paul skildrande en väldigt ointresserad bild av språkhistoria och berättade själv att 

han ansåg att det var ett tråkigt men nödvändigt moment i hans undervisning. Han anser 

därmed att den är relevant men han hade svårt att punktbehandla ämnet för att han ansåg att 

hans elever tappade intresset. Detta kan till stor del bero på hans egna inställning. Hur ska 

hans elever känna att ämnet är väsentligt om han själv inte gör det? 

Ett tydligt resultat som undersökningen fick av informanternas olika inställningar gentemot 

ämnet var positiva vid ämneskombinationen Svenska eller Svenska som andraspråk 

kombinerat med Historia eller Samhällskunskap. Det var även väldigt positiv inställning hos 

de lärare som undervisade i Svenska som andraspråk. Ramona (Svenska och 

Samhällskunskap) och Emil (Svenska som andraspråk och Historia) ansåg att språkhistoria 

fanns invävt i all deras undervisning, speciellt vid stora samhällsutvecklingar såsom 

globalisering, industrialisering och mediers genomslag. Båda lärarna arbetade 

ämnesöverskridande och ansåg att detta främjade deras undervisning. Eftersom dessa 

informanters inställningar var av positiv karaktär skildrades det även en bild av en gynnsam 

undervisning av språkhistoria. 

Läroplansteori gav olika bilder vid olika moment för informanterna. Ett tydligt exempel var 

informanten som fått namnet Jenny. Jenny är nyexaminerad och till stor del väldigt osäker i 
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sin nya roll som lärare. Dessa beskrivningar och förklaringar som Jenny gav i undersökningen 

var oftast tydliga och självsäkra vid skildringen av själva arbetet hon bedrev men alltmer 

osäkra i hennes beskrivningar av ”helhetsbild” av språkhistoria. Detta innebar att hennes 

arbete, vid analysering genom läroplansteorin, låg på en nivå 3, men hennes skildringar av 

språkhistoria låg på en nivå 1. Detta tror jag kan variera sig på grund av hennes osäkra 

inställning till sig själv och hennes bristande erfarenhet, som Lundgren (1981:22) uttrycker 

behövs erfarenheten för att uppfylla de andra nivåerna. Vilket i och för sig kan ifrågasättas 

eftersom informanten även kommer upp i nivå 3 i sitt arbete. Detta kan också bero på att hon 

faktiskt är trygg i sin roll i klassrummet men ännu inte helt säker på sin roll i 

skolverksamhetens stora maskin.  

Anna och Niklas beskrev språkhistoria som essentiellt för deras undervisning för 

identitetsskapande och menar att språkutveckling och språklig variation är viktiga verktyg för 

eleverna för att vidare kunna se samhällsstrukturer och i sin tur ge eleverna en 

samhörighetskänsla. I och med att dessa lärare arbetar med Svenska som andraspråk blev det 

även viktigt att diskutera identitet och ursprung i samband med språk och detta var något som 

gjorde språkhistorien ett viktigt moment i deras undervisning. Båda lärarna ansåg att deras 

arbete av språkhistoria var gynnsamt för eleverna.  

Resultaten av lärarnas inställningar kring ämnet är en stor faktor till hur arbetet bedrivs och 

senare ger olika resultat. Positiv inställning till momentet gav bättre resultat och är en viktig 

del i hur elevernas inlärningsprocess kommer att ta form. Eleverna hämtar inte bara stöd hos 

läraren utan även inspiration och därför är det essentiellt för läraren att ha bra inställning till 

sina undervisningsmoment. 

På samma sätt beskriver den Pedagogiska gruppen sina metoder och menar att det är läraren i 

slutet som styr undervisningen och vad för kunskaper som eleverna ska få möjlighet att lära 

sig. Vidare beskriver Molloy (2007:40) att det finns stora förutsättningar för den lärare som 

har erhållit bra ämneskunskaper både ämnesmässigt och pedagogiskt och därmed har mindre 

svårigheter att balansera skolans dubbla uppdrag. Detta innebär att inställning, tillsammans 

med ämneskunskaper och pedagogiken borde innebära en bättre förutsättningar för läraren att 

hantera dessa olika didaktiska svårigheter som uppstår i undervisningen av språkhistoria. 

5.6 Didaktisk problematik 

Ur undersökningens resultat gick det att utläsa fyra olika didaktiska problem, gemensamma 

för båda ämnena i Svenska och Svenska som andraspråk, i lärarnas arbete med språkhistoria. 
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Första problematiken som tydligt belystes av samtliga informanter var svårigheter med att 

behålla elevernas intresse för språkhistoria. Andra problematiken som framgick var att lärarna 

kände en stor svårighet att göra ämnet relevant för eleverna. Den tredje problematiken som 

belystes var lärarnas bristande tillit till läroplanen. Det sista didaktiska problematiken som 

framgick var att arbetet med språkhistoria sker i bakgrunden till den övriga undervisningen. 

Informanterna Anna och Niklas, som båda undervisade i både Svenska och Svenska som 

andraspråk, ger ett annat resultat vid analysering. Båda lärarna låg på nivå 2 i deras 

undervisning av språkhistoria i båda ämnena, främst i Svenska som andraspråk. Detta var 

genom deras ifrågasättande av läroplanen och dess stöd för olika moment i kurserna 

(Lundgren 1981:22). Främst sökte båda lärarna efter stöd i läroplanen vid olika problematiska 

situationer som kunde uppstå i deras undervisning och kände ofta att det inte fanns någon stöd 

att hämta. Detta gjorde Niklas och Anna frustrerade och båda uttryckte en förhoppning av en 

reviderad läroplan för att ge lärare bättre förutsättningar till en gemensam grund. Andra 

informanter, såsom Ramona och Emil, sökte istället stöd hos kollegor genom deras 

ämnesöverskridande arbeten. Ett bristande förtroende till kollegiet och/eller deras 

skolverksamhets organisation kan ha varit en bidragande faktor till dessa åsikter hos Anna och 

Niklas. Denna åsikt uttrycktes även hos de andra informanterna och Paul att yttra sig på 

följande vis om de bristande stödet i läroplanen: 

Hur ska då mina elever förstå vad språkhistoria innebär? Det finns inga tydliga riktlinjer hur vi 

lärare ska behandla ämnet i läroplanen vilket blir att alla gör lite som de vill. Det är alltid lättare 

när vi har ett samspel i kollegiet eftersom det är där jag hämtar stöd när jag känner mig lite vilse 

i min undervisning. Kanske behövs en revidering av läroplanen?  

Paul uttrycker sig att en revidering är absolut något att ha i åtanke men att han arbetar runt 

problematiken genom att söka stöd hos kollegorna. Detta innebär att det finns andra 

tillvägagångssätt som inte är optimala men fungerar. En reviderad läroplan inser samtliga 

informanter tar tid och därmed inte hjälper för den problematik de möter för tillfället och 

därför hittar de andra metoder för att hantera de olika situationerna. Eftersom informanterna 

förklarar att det inte finns tillräckligt stöd i läroplanen och istället väljer att hitta andra 

metoder som exempelvis att rådfråga kollegor eller arbeta ämnesöverskridande medför att 

undervisningsmetoderna blir allt mer varierande. En varierad undervisning är inte något 

negativt utan snarare något positivt. Vad som istället är lite oroväckande är lärarnas bristande 

tillit till läroplanen som ska utgöra deras gemensamma grund och detta är något negativt. 

Detta innebär dessa informanter analyserar sitt arbete med läroplansteorin vid nivå 2 i sitt 
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ifrågasättande av läroplanens stöd och utformande för denna problematik (Lundgren 

1981:22). 

Att arbetet med språkhistoria sker i bakgrunden till den övriga undervisningen vilket innebär 

att språkhistoria blir ”osynligt”, ibland både för lärare och elever. En av informanterna, Anna, 

beskrev följande: 

Det är inte förrän du ställde mig frågan som jag faktiskt reflekterade över att jag arbetar med 

språkhistoria frekvent även i Svenska på ungefär samma sätt som jag gör i ämnet Svenska som 

andraspråk. Eftersom mina SVA-elever ställer fler frågor om just språkhistoria blir det mer 

påtagligt och synligt än med vad det blir i min undervisning med eleverna i ämnet Svenska. 

Hon anser att arbetet med språkhistoria framgår tydligare till hennes elever i kursen Svenska 

som andraspråk av anledningen att eleverna själva ställer frågor. Detta innebär att det är på 

elevernas egna initiativ som språkhistorien synliggörs i hennes undervisning. Detta visade sig 

även hos de andra informanterna som beskrev liknande situationer. Detta är trots att de flesta 

av informanterna hade en positiv inställning till ämnet språkhistoria men i och med att det 

sker i det ”dolda” blir det svårt för eleverna att få fördjupade kunskaper i språkhistoria. Trots 

lärarnas kompetens är detta en gemensam problematik som informanterna beskriver. Bergöö 

(2005:39-42) utgår från Pedagogiska gruppens arbete och menar att läraren måste ha både 

historisk och kulturella kunskaper om undervisningen ska hållas på en kvalificerad nivå. Trots 

detta uppstår denna problematik och de största faktorer som utmärks är lärarnas inställning, 

att undervisningen av språkhistoria sker i det ”dolda” och bristen på tillit till läroplanen. Detta 

innebär att språkhistoria, som informanterna uttrycker är naturlig del av undervisningen, ett 

väldigt komplext ämne. 

5.7 Slutsatsen 

Slutsatsen för denna studie, baserat på mina analyser, är att metoderna som svensklärarna 

använder är många gånger ämnesöverskridande för att ge eleverna möjligheter till fördjupade 

kunskaper. Detta innebär att svensklärarna, i sitt arbete med det språkhistoriska momentet, vill 

arbeta med djupinlärning genom att inkludera ämnet i flera aspekter med fler lärare som 

arbetar mot samma mål. Svensklärarna var enade om att undervisningen i språkhistoria utgår 

många gånger från litteraturmoment. Lärarna i Svenska uttryckte en bristande tillit till 

läroplanen men genom deras val av metod i sin undervisning blir det tydligt att läroplanen är 

grunden för deras undervisning (Skolverket 2011:160). Även detta blev påtagligt genom 
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analysverktyget läroplansteori2 som vars analyser påvisar lärarnas val av metoder alltid utgår 

från läroplanen samt att nivåerna som lärarna uppnår är många gånger genom deras 

ifrågasättande av läroplanen.  

Lärarnas kunskapssyn kring språkhistoria sa alla främst kom från deras utbildning och sedan 

utvecklats med tiden som praktiserande lärare. Detta var samtliga informanter enade om. 

Däremot fanns en problematik kring momentet språkhistoria och det var att det var svårt att 

skilja på språkhistoria och litteraturhistoria eftersom majoriteten av informanterna arbetade 

med dessa två moment samtidigt. 

Lärarna i Svenska som andraspråk skildrar ett arbete i språkhistoria som har mer varierande 

material. Slutsatsen utifrån informanternas skildringar är att detta arbete blir mer ytligt än i 

svenskkurserna och fördjupas alltefter kursernas krav. Dessa lärares arbete är brett till en 

början som sedan smalnar av och fördjupar sig i efterhand. I diskussionen framkommer det att 

lärarna i Svenska som andraspråk går i enlighet med Einarssons (2004:36) forskning kring 

språkgemenskap. Detta var ett tema som visade sig vara väldigt viktigt i undervisningen av 

språkhistoria i kurserna i Svenska som andraspråk som i sin tur gick i linje med läroplanens 

(Skolverket 2011:183-184) centrala innehåll för Svenska som andraspråk 1. Samma 

problematik framgick hos lärarna i Svenska som andraspråk  som lärarna i Svenska och det 

var den bristande tilliten till läroplanen och att ett flertal informanter ville ha en reviderad 

läroplan. Trots detta var det läroplanen som framgick som en tydlig grund för lärarna i 

Svenska som andraspråk. 

Även inställning visade sig spela en avgörande roll i hur arbetet i språkhistoria bedrevs och 

även vad undervisningen i ämnet gav för resultat. Slutsatsen blev att lärarna med en positiv 

inställning resulterade i bättre resultat i elevernas inlärningsprocess och betyg, ytterligare en 

viktig faktor till hur elevernas framtida kunskapsinhämtning skulle kunna formas. De flesta 

lärarna hade en bra inställning till det språkhistoriska momentet  med undantaget av en lärare i 

Svenska.  

Det framgick fyra tydliga didaktiska svårigheter som lärarna mötte i undervisningen av 

språkhistoria, vilket var gemensamt för båda ämnena. Första problematiken som framgick 

från informanternas skildringar var svårigheten att bibehålla elevers intresse till ämnet 

språkhistoria. Den andra problematiken var att lärarna ansåg att det var svårt att göra 

                                                           
2 Se 5.1.1 Arbetet & metoder vid undervisningen av språkhistoria i Svenska s. 31 
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momentet språkhistoria relevant för eleverna. Den tredje problematiken som gick att utläsa 

från resultatet var lärarnas bristande tillit till läroplanen. Slutligen den sista didaktiska 

problematiken som framgick var att språkhistorien blev ett invävt moment i andra moment i 

ämnena och därmed blev ”osynlig”. Slutsatsen utifrån detta blev att det finns olika didaktiska 

svårigheter som lärarna möter i sitt arbete med språkhistoria och måste belysas för att sedan 

kunna arbeta fram en lösning, både för den individuella läraren men också för alla lärare. 

Tidigare forskning har inte granskat denna didaktiska aspekt i språkhistorisk forskning. Detta 

gör att denna studie tillför nya analyser och kunskaper till forskningsområdet.  Studiens 

resultat blir väldigt relevanta vid granskning av undervisning på grund av den belysta 

problematiken som framgår i undersökningens diskussionskapitel. Därmed vill jag uppmuntra 

vidare forskning inom didaktiken i språkhistoria. Avslutningsvis vill jag sammanfatta denna 

studie med ett citat från en av informanterna som gått under pseudonym Ramona: 

”Man får den liksom på köpet i undervisningen.” 
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BILAGA 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Vad innebär språkhistoria för dig? 

2. Hur har denna uppfattning bildats? 

3. Hur bedriver du din undervisning i språkhistoria? 

4. Är språkhistorien en naturlig del i din undervisning (som en röd tråd)? Om inte, varför då? 

5. Vad använder du som hjälpmedel (läromedel) vid undervisning i språkhistoria? 

6. Vilka moment är viktigast för dig att inkludera i din undervisning i språkhistoria? 

7. Hur arbetar du med språkhistoriska epoker? 

8. Vad finner du problematiskt vid undervisning i språkhistoria? 

9. Tror du att undervisningen i språkhistoria skiljer sig åt i ämnena SVA (kurs: 1, 2 och 3) och 

SVE (kurs: 1, 2 och 3)? 

10. Om ja, vad är den skillnaden? 

11. Vad anser du vara den bästa metoden vid arbete av språkhistoria? 

12. Finner du någon typisk problematik som uppstår i undervisning av språkhistoria? 


