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Abstract 

 
Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka 

kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts 

genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. Syftet med 

studien har varit att undersöka i vilket utsträckning läroböcker möjliggör språkhistorisk medvetenhet. För 

att besvara detta har huvudfokus legat på att ta reda på hur väl läroböckerna tillämpar begreppet och hur 

de motiverar nyttan i språkhistoria.  

Uppsatsens teoretiska ingång baseras på Jonathan Petterssons tankar om att undervisningen i språkhistoria 

kan bidra till att eleverna utvecklar en språkhistorisk medvetenhet. Det innebär att eleven kan sätta 

språkhistorien i relation till aktuella frågor i sin samtid och framtid, för att bygga upp ett förhållningssätt 

till sig själv och sin omgivning som språkvarelser. 

Undersökningen har visat att läroböckerna lyckas tillämpa begreppet i hög grad, genom att uppnå olika 

förutsättningar för att utveckla ett språkhistoriskt medvetande. Vad som är nyttan i det språkhistoriska 

ämnet är däremot inte något som tydligt motiveras i läroböckerna, vilket bekräftar tidigare forsknings 

tankar om att det råder oklarheter frågan. Avsaknaden av motiveringen speglar också nuvarande 

styrdokument som endast formulerar att de ska utveckla kunskaper i det svenska språkets ursprung. 

Sammanfattningsvis pekar därför studien på att läroböckerna i svenskämnet möjliggör utvecklandet av 

språkhistorisk medvetenhet. I ett större perspektiv antyder därför studien på att det finns goda möjligheter 

för begreppet språkhistorisk medvetenhet att ingå i svenskämnets språkhistoria, men att det fortfarande 

krävs att större forskning börjar intressera sig för frågan för att sätta större ljus på forskningsproblemet. 

Detta är också en nödvändighet för att möjliggöra en eventuell ändring i styrdokumenten i framtiden. 
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Abstract 
 
This essay have been written with hope in contributing with knowledge about what students are 

expected and what they can absorb through the teaching of the Swedish language history. The study has 

been done through a document study of three modern textbooks for the Swedish course 3 intended for 

high school. The purpose of the study has been to investigate the extent to which textbooks enable 

language-historical awareness. To answer this, the main focus has been on finding out how well the 

textbooks apply the concept and how they justify the usefulness in language history. 

The theoretical approach is based on Jonathan Pettersson's thoughts of that the teaching of language history 

can contribute to the students developing a language-historical awareness. This means that the student 

can put the language history in relation to current issues in his or her contemporary and future, in order to 

build up an approach to themselves and their surroundings as language creatures. 

The study has shown that the textbooks succeed in applying the concept of language-historical 

consciousness to a great extent, by achieving different conditions for developing a language-historical 

consciousness. What is useful in the language-historical subject on the other hand is not something that is 

clearly justified in the textbooks, which confirms the earlier research's thoughts that there are uncertainties 

within this question. The lack of justification also reflects the current curricula of Swedish that only states 

that they should develop knowledge in the origin of the Swedish language. To sum up, the study therefore 

indicates that the textbooks enable the development of language-historical awareness. In a larger 

perspective, the study therefore suggests that there are good opportunities for the concept of language-

historical awareness to be included in the Swedish history language, but that it is still necessary for major 

research to start to take an interest in the issue in order to shed more light on the research problem. This 

is also necessary in order to enable a possible change in the curricula in the future. 
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1 INLEDNING 

Genom att blicka tillbaka till det förflutna kan vi bättre förstå den tid som vi lever i, och få bättre 

förutsättningar för att kunna förhålla oss till framtiden (Skolverket 2011b s, 1). Det sättet att se på historisk 

kunskap är något som jag burit med mig genom min lärarutbildning som blivande svensk- och 

historielärare. Det har också bidragit till att det fallit sig naturligt att svenskämnets språkhistoria väckt mitt 

intresse särskilt mycket. I min framtida profession har jag dock känt mig osäker på hur jag skall undervisa 

i området. Det grundas bland annat i oklarheter i vilka kunskaper och förmågor som eleverna egentligen 

skall tillgodogöra sig genom undervisningen. Språkhistoriens plats i undervisningen beskrivs också av 

forskare som Pettersson som oklar. Han menar att det råder brist på språkhistorisk didaktisk forskning som 

berör denna fråga. Enligt honom är en anledning till detta att språkhistorien hör till svenskämnets 

språkvetenskapliga del, som ofta förknippas med att vara ett färdighetsämne. På grund av det menar han 

att språkhistoria ofta blir åsidosatt, speciellt i frågan om att diskutera vad man egentligen vill att eleverna 

skall lära sig av undervisningen (Pettersson 2014 s, 153). 

Enligt Petterson ligger en del av problematiken i att kunskaper som hör samman med ett språkhistoriskt 

medvetande, där förmågan att se samband mellan då, nu och framtid inte skrivs fram i läroplanen för 

svenska på gymnasiet. Detta är enligt honom kärnan i ämnet, då det kan hjälpa eleverna att förstå samhället 

som de lever i. Begreppet innebär att eleven klarar av att sätta dåtid i relation till aktuella frågor i sin 

samtid och framtid, för att bygga upp ett förhållningssätt till sig själv och sin omgivning som språkvarelser. 

Istället menar Pettersson att det främst är kunskapen om språkets ursprung i sig som betonas (Pettersson 

2014 s, 158ff). 

Med dessa aspekter i åtanke förefaller det råda oklarheter i hur språkhistoria skall omsättas i praktiken. 

Genom att titta närmare på vad eleverna uppmanas att lära sig genom undervisningen i språkhistoria, 

skulle möjligheterna för begreppet språkhistorisk medvetenhet kunna bli tydligare. Här hade samtida 

läroböckers behandling av området kunnat användas för att sätta större ljus på problemet. Att lärobokens 

innehåll ger betydelsefull information om vad eleverna har mött för kunskap och vad de har uppmanats 

att lära sig under olika tider är något som forskning lyfter fram (Ammert 2011 s, 35). Lärobokens 

användning och påverkan över undervisningen har skiftat över tid, men forskning konstaterar att den 

fortfarande har en central roll i lärarens undervisning. Läroböckerna kan bland annat ses som ett 

gemensamt underlag som lärare använder sig av i undervisningen, där de bidrar till att förmedla vilken 

kunskap som anses vara viktig att eleverna lär sig (Ammert 2011 s, 26f). 

Denna undersökning kommer därför att göras i syfte att bidra med kunskap om i vilken utstäckning 

läroböcker i svenskämnet möjliggör utvecklandet av språkhistorisk medvetenhet. Det kommer att göras 
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genom en djupgående dokumentstudie av de kapitel som behandlar språkhistoria i tre samtida läroböcker 

i kursen svenska 3 för gymnasiet. För att besvara syftet kommer fokus att ligga på att titta på hur väl 

läroböckerna uppfyller förutsättningarna för begreppet och hur de motiverar nyttan i ämnet. 

1.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning läroböcker i svenskämnet möjliggör 

språkhistorisk medvetenhet. Det kommer att göras genom att titta på hur applicerbart begreppet är i tre 

samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. Studien kommer därmed bidra med att identifiera 

vilka kunskaper som elever förväntas och kan tillgodogöra sig av undervisningen i språkhistoria. 

För att besvara syftet kommer följande forskningsfrågor att ställas: 

● Hur väl implementerar läroböckerna språkhistorisk medvetenhet? 

● Hur motiverar läroböckerna nyttan med språkhistoria? 

1.2 SPRÅKHISTORIA I LÄROPLANEN 

I denna del följer en beskrivning av hur språkhistoria lyfts fram i nuvarande ämnesplan i gymnasieskolans 

läroplan från 2011. Detta görs för att ge en bakgrundsbild av dess plats och status i svenskämnet. 

I kursplanen för svenska 1 nämns inte språkhistoria som något som ska behandlas i det centrala innehållet 

eller som kunskapskrav. Däremot finns det formuleringar i kursplanen som hänger samman med området 

språkhistoria. Det går exempelvis att se i beskrivningen av det centrala innehållet, där det står att 

undervisningen ska behandla språkriktighet och språklig variation (Skolverket 2011a s, 162). Som lärare 

är det möjligt att göra en tolkning av att detta innehåll ska presenteras ut ett historiskt perspektiv, vilket 

hade innefattat språkhistoriska inslag i undervisningen. Det går däremot inte att veta i vilken utsträckning 

sådana kopplingar görs då det inte är ett krav i läroplanen. 

I kursplanen för svenska 2 går det likt föregående kurs inte att urskilja ordagranna beskrivningar om 

språkhistoria, utan snarare områden som går att anknyta till ämnet om en sådan tolkning görs av läraren. 

Det gäller bland annat det centrala innehållet som enligt kursplanen ska innefatta språkliga förhållanden i 

svenska och norden. Här skrivs det fram att det innebär att undervisningen ska beröra områden som 

minoritetsspråk, dialekter och lagstiftning (Skolverket 2011a s, 169). Dessa delar av kursplanen kan av 

naturliga skäl också behandlas ur ett historiskt perspektiv om lärare så önskar, genom att exempelvis lyfta 

hur dessa aspekter har förändrats över tid. 

Vid närmare granskning av kursplanerna för ämnet går det att konstatera att språkhistoria inte nämns 

explicit fören i kursen svenska 3, vilket också är anledningen till att denna undersökning begränsats till att 
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undersöka läroböcker i denna kurs. I det centrala innehållet går det först att urskilja att undervisningen ska 

behandla ”Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden”. I 

kunskapskraven följer därefter att ”Eleven kan […] redogöra för några aspekter av det svenska språkets 

släktskapsförhållanden och historiska utveckling” (Skolverket 2011a s, 176f). I kursplanen för svenska 3 

finns det alltså inte några formuleringar som påvisar att eleven ska reflektera, värdera, eller dra paralleller 

mellan det lästa och sin samtid. Istället förefaller det endast finnas tydliga krav på att eleven ska redogöra 

för det svenska språkets utveckling genom historien.  

I läroplanen beskrivs också svenskämnets syfte. Där lyfter läroplanen fram målet med undervisningen som 

helhet, och syftar därför på alla tre kurser i svenska. När det gäller sådant som uttryckligen går att koppla 

till språkhistoria går det att läsa följande om ämnets syfte: 

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, 

dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjligheter att reflektera över olika typer av 

språklig variation. (Skolverket 2011a s, 160) 

Ämnesplanens formulering om att undervisningen ska resultera i att eleverna utvecklar kunskaper om det 

svenska språkets ursprung är det som tydligast kan utvinnas genom undervisningen i språkhistoria. Även 

dess uppbyggnad och språklig variation är något som kan behandlas i området, men är i större mån 

kopplade till kursplanen i svenska 2 där grammatik och dialekter ingår som centralt innehåll. 

Tillsammans verkar inte läroplanen ge något större utrymme för språkhistoria, om inte läraren tolkar fram 

området i läroplanens implicita formuleringar. Det är endast i svenska 3 som det nämns ordagrant, då den 

i stora drag beskriver att eleven ska kunna redogöra för språkets ursprung och utveckling. Det är med 

denna bakgrund som min uppsats tar avstamp, då det förefaller finnas en relativt oklar bild av vad eleverna 

förväntas lära sig av området. 
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska ingång och den forskning som behandlar samma område som 

mig att presenteras. Först kommer begreppet språkhistorisk medvetenhet att förklaras mer djupgående, för 

att därefter introducera förutsättningarna för att begreppet ska få genomslag. Därefter kommer begreppen 

interna och externa språkförändringar att redogöras. Sedan följer en beskrivning av forskning som närmar 

sig läromedelsanalys i förhållande till språkhistorisk medvetenhet. Eftersom det i nuläget inte finns någon 

forskning som granskat läroböcker i förhållande till det teoretiska begreppet, är det behövligt att istället 

titta på den forskning som gjorts inom historiedidaktiken. Slutligen följer en genomgång av den forskning 

som finns inom språkhistoriedidaktiken, som behandlar samma område som mig. 

2.1 SPRÅKHISTORISK MEDVETENHET 

I denna uppsats används begreppet språkhistorisk medvetenhet som ett teoretiskt begrepp för en sorts 

förmåga som språkhistorisk kunskap kan utveckla hos eleverna genom språkundervisningen. Som 

poängterades i inledningen utgår denna uppsats från Jonatan Petterssons definition av detta begrepp, som 

i sin tur har formulerat om det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande. Historiemedvetande 

innefattar förmågan att kunna se samband och tolka det förflutna, samtiden och framtiden med bakgrund 

av den kunskap som personen har om de olika tidsdimensionerna (Pettersson 2014 s, 157f). I 

gymnasieskolans läroplan för historieämnet skrivs begreppet fram genom formuleringar som att 

undervisningen ska bidra till att ”eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande [...] 

och därmed sin ”förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse 

för nuet och framtiden” (Skolverket 2011a s, 66). 

Mot bakgrund av likheterna mellan historia och språkhistoria ser Pettersson det som om 

historiemedvetandet också skulle kunna implementeras i språkhistoriedidaktiken. Med sin mer begränsade 

inriktning på språk berör språkhistoria en del av historiemedvetandet som behandlar människans tillvaro 

i förhållande till språket. Förmågan handlar om att kunna sätta språkbruk, skriftliga källor och 

språksystemet i relation till ”dåtidstolkning, samtidsförståelse och framtidsförväntan” (Pettersson 2014 s. 

159). Eftersom denna del av språkhistoriedidaktiken är outforskad betonar Pettersson att forskning 

fortfarande behöver formulera specifika områden där sådana resonemang kan utveckla begreppet. Dock 

har han i ett försök gett några exempel på där detta skulle kunna vara fruktsamt (Pettersson 2014 s, 159). 

Denna uppsats kommer att studera huruvida det går att identifiera dessa områden i läroböckernas 

ämnesstoff, för att därefter kunna föra resonemang om begreppets möjligheter i svenskämnet. Nedanför 

kommer dessa områden att redovisas i tur och ordning. 
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1. Elevens förhållande till omgivningens språkliga variation. Om detta område ska ha positiv effekt för 

elevernas språkhistoriska medvetande, måste läroböckerna behandla frågor som berör elevens förhållande 

till det igenkännbara och det annorlunda. Om dessa frågor kopplas samman med en dåtidstolkning, 

samtidsförståelse och framtidförväntan kan det enligt Pettersson bidra till en bättre förståelse och 

acceptans för språkliga variationer. Det kan både handla om den egna språkliga identiteten och andra 

språkliga grupptillhörigheter (Pettersson 2014 s, 160). 

2. Elevens förhållande till språkriktighet. Implementeringen av de tre kronologiska tidsdimensionerna kan 

i detta område användas för att stärka elevernas förståelse för skillnaden mellan offentligt och privat 

skriftspråk. De historiska förklaringarna kan även bidra till en mer nyanserad bild av språkbruket. I 

området kan det göras genom att problematisera vad som anses vara rätt och fel i tal och skrift genom 

olika tider (Pettersson 2014 s, 160). 

3. Elevens förhållande till språkets politiska dimension. Hur och vad bör politiken kunna vara med och 

förändra i språket? Det är en fråga som det här området kan väcka hos eleverna, och genom att titta tillbaka 

i tiden på historiska förklaringar till olika regleringar kan en förståelse och ett förhållningssätt till denna 

fråga växa fram hos eleverna (Pettersson 2014 s, 160). 

För att det språkhistoriska medvetandet ska få så goda förutsättningar som möjligt beskriver Pettersson 

också hur vissa punkter bör uppfyllas förutom att dåtid, nutid och framtid vävs in i 

språkhistorieundervisningen. Ena punkten är att eleven har tillgång till en kronologisk översikt över varför, 

när och hur språket har utvecklats. Detta kan ses som grunden för ämnet där eleven får tillgång till 

faktakunskaper och en överblick över språkhistorien som helhet. Det andra är att eleven också har 

kunskaper om olika förklaringar till språkförändringar (Pettersson 2014 s, 160). Här sätts alltså fakta in i 

ett sammanhang där det presenteras olika historiska förklaringar till språkförändringarna. 

2.2 INTERNA OCH EXTERNA SPRÅKFÖRÄNDRINGAR 

En central del i den litterära analysen kommer att vara att identifiera vilka orsaker som läroböckerna menar 

ligger bakom olika språkförändringar. För att kunna resonera om detta behövs teoretiska begrepp som 

hjälp. Inom forskning finns teorier om att det går att tala om interna och externa orsaker till språkliga 

förändringar. Lars-Erik Johansson är en av de tidigaste forskare som behandlat begreppen. I artiklar som 

Externa faktorer som orsak till språkförändring analyserar han dem, och ger en övergripande bild av hur 

de används inom forskningen, för att därefter arbeta fram ett ramverk för hur de kan användas i forskning 

om språkförändring (Johansson 2010 s, 169-175). I denna uppsats kommer jag dock att använda mig av 

Per Lagerholms beskrivning av begreppet som utgångspunkt. 
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Om språket förändras av interna orsaker innebär det att språkförändringarna sker inom oss människor av 

sig själv. Dessa förändringar sker oftast under väldigt långt tid, vilket gör att förändringen oftast inte märks 

av under sin pågående process. På grund av att förändringen sker obemärkt inom oss bör det enligt 

Lagerholm också innebära att omgivningen har en större tolerans för interna språkförändringar. Interna 

förändringar kan exempelvis handla om de omljud som skett i det svenska språket genom historien 

(Lagerholm 2018 s, 53ff). 

Externa språkförändringar orsakas istället av människans omgivning. Det innebär att när samhället 

förändras på olika sätt påverkar detta också människas sätt att kommunicera. Externa faktorer kan handla 

om möten med andra kulturer som bidrar till låneord där bland annat latin, tyska, franska och engelska har 

påverkat det svenska språkets förändring. En annan extern orsak kan vara när olika innovationer eller idéer 

påverkar språket, så som när järnvägen eller internet förändrade stora delar av samhället. Slutligen kan det 

också handla om hur människans levnadssätt påverkas, exempelvis genom migration. Till skillnad mot 

interna språkförändringar är det vanligare att dessa blir synliga för omgivningen, och är därför den grupp 

som i större uträckning skapar språkliga debatter (Lagerholm 2018 s, 53ff). 

2.3 LÄROMEDEL 

Niklas Ammert är den forskare som inom historiedidaktiken har tittat på historiemedvetande i förhållande 

till läroböcker. Han har bland annat undersökt vilka uttryck för historiemedvetande som finns i läroböcker 

för grundskolan i historia genom att titta på deras förklaringar, perspektiv, textavsnitt och övningar. I sin 

undersökning tittar Ammert på hur de tre olika tidsdimensionerna då, nu och sedan är närvarande i 

läroböckerna vilket även jag kommer att göra i den här uppsatsen. I sin analys hänvisar han till hur de tre 

tidsdimensionerna kan vävas in i en lärobok på ett lyckat sätt. Enligt honom görs det då texten “hänvisar 

till det förflutna och till nutiden, men stimulerar till tankar om framtiden”. Han menar också att 

historiemedvetandet kan handla om att göra dåtiden närvarande i nutida föreställningar eller åsikter. Det 

kan exempelvis handla om hur läroboken jämför ett fenomen då och nu (Ammert 2009 s, 299ff). Här kan 

Ammerts forskning vara till hjälp för att kunna identifiera hur ämnesstoffet i läroböckerna kan möjliggöra 

språkhistorisk medvetenhet. 

För att analysera historiemedvetandet använder sig Ammert av tre kategorier i sin textanalys. Den första 

som han utgår ifrån i sin undersökning är när läroböckerna använder begreppet som en källa för 

identetsskapandet, bilden av sig själva, kulturen och mötet med andra kulturer. I läroböckerna kan det 

bland annat bli synligt genom historiska beskrivningar som har avgörande betydelse för elevens bild av 

sin egen historia. Avgörande för identitetsbildandet och synen på mötet med andra kulturer kan exempelvis 

vara på vilket sätt läroböckerna framställer européerna under imperialismen. Den andra kategorin som 

Ammert använder sig av är när läroböckernas innehåll leder till att historiemedvetandet blir en grund för 
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att förstå hur människor agerar. I den tredje kategorin som han använder sig av, analyseras hur 

läroböckerna använder historiemedvetandet för att förstå ”kontinuitet, förlopp och händelser, samt hur 

förändring sker” (Ammert 2009 s, 303ff). För att uppnå detta krävs det att läroböcker knyter an till elevens 

erfarenheter, de tre tidsdimensionerna och sätter in händelserna i en större kontext (Ammert 2009 s. 305).  

Likt Ammert kommer min textanalys också göras med hjälp av olika kategorier. Även om de kommer att 

beröra delar av Ammerts kategorier kommer utgångspunkten primärt att vara Jonatan Pettersson. Det beror 

på att begreppet historiemedvetande inte är synonymt med språkhistorisk medvetenhet och jag kommer 

därför att anpassa mina kategorier efter det sistnämnda. 

2.4 SPRÅKHISTORIEDIDAKTIK 

Beträffande skriven forskning som behandlat språkhistoria ur ett didaktiskt perspektiv, förefaller det råda 

brist på sådana studier. Det har därför varit nödvändigt att titta tillbaka på äldre forskning som behandlat 

området. Denna del kommer i kronologisk ordning gå igenom de tre forskare som berört liknande aspekter 

som den här uppsatsen. 

I artikeln Språkhistoria i skolan – Vad den är och vad den skulle kunna vara (1984) tar Tor Hultman upp 

oklarheterna i vad eleverna förväntas lära sig av språkhistorisk kunskap, vilket tydliggör att frågan redan 

problematiserades under 1980-talet. Här betonar han lärobokens avgörande faktor i vad som undervisas i 

skolan, och att bokens innehåll i sitt led påverkas av den rådande läroplanen och de ämnestraditioner som 

finns i området (Hultman 1984 s, 3). Hultmans undersökning baseras likt denna på att undersöka hur 

läroböcker i svenska framställer språkhistoria för att få klarhet i frågan, men med fokus på grundskolans 

senare år. Han kommer fram till att läroböcker i regel framställer språkhistoria genom att traditionellt 

presentera en kronologisk genomgång av det svenska språkets historia. Detta trots att rådande läroplan för 

skolan formulerat områdets möjligheter att kunna knyta an till elevens egna erfarenheter av språk 

(Hultman 1984 s, 4). Vidare visar undersökningen på att läroböckernas uppgifter sällan ställde frågor som 

innebar att eleverna behövde reflektera över saker själva eller söka svar någon annanstans. Istället menar 

han att frågorna endast tillåter eleverna att skriva mekaniska svar, vilket han ser som bristfälligt då det 

tydligt finns potential att koppla dåtidens språk till elevernas samtid (Hultman 1984 s, 13). Hultmans 

slutsats är att ett sådant förhållningssätt till språkhistorisk kunskap i skolan endast resulterar i meningslös 

kunskap för eleverna. Istället argumenterar Hultman för att fler bör ställa frågan om vad som egentligen 

är nyttan i språkhistorisk kunskap. Själv beskriver han hur språkhistorien skulle kunna utgöra ett allmänt 

utvecklingsskede av människans historiska utveckling där språkhistorien kan användas som en “spegel av 

vår egen tid” (Hultman 1984 s, 17). 
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I sin artikel närmar sig Hulman tankar om nyttan i språkhistorisk kunskap, där den ses som något som kan 

bidra till att eleven förstår sin tid bättre genom att blicka tillbaka i historien. Dessutom påpekar han vikten 

av att eleverna får reflektera över egna erfarenheter i sin egen värld som utgångspunkt för att möjliggöra 

detta, och för att göra undervisningen meningsfull. Synsättet är också något som går i samklang med 

uppfattningen att olika tidsdimensioner kan användas för att eleven ska kunna se samband mellan vad som 

har hänt i det förflutna och hur språksituationen ser ut idag. I uppsatsens läroboksanalys är det av intresse 

att se huruvida Hultmans resultat och resonemang också går att se i de samtida läroböckerna som 

undersöks i den här uppsatsen. 

En annan inställning till nyttan i språkhistorisk kunskap har Bengt Brodow i boken Perspektiv på svenska 

del II metoden (1996) som är utgiven tolv år efter Hultmans artikel. I boken ger han handfasta förslag på 

hur undervisningen i språkhistoria kan genomföras, men även hur man kan motivera varför eleverna skall 

lära sig området. Här går det istället att igenkänna ett förhållningssätt till ämnet av mer traditionell art. 

När han resonerar om ämnets innehåll beskriver han likt Hultman att den vanligtvis består av en 

kronologisk genomgång av det svenska språkets utveckling från runor till dagens språk. Men istället för 

att påvisa att det finns brister i skolans förmåga att synliggöra värdet i språkhistorisk kunskap, är han av 

den åsikten att han själv anser det svårt att motivera ämnet med ett ”nyttoargument”. Resonemanget 

motiverar han med att elever sällan kommer att ställas inför att läsa eller arbeta med äldre texter då de 

senare kommer ut i verkliga livet. Istället uttrycker han sig på ett sådant sätt att det främst tycks vara ett 

underhållningsvärde som han ser i språkhistoria. Tydligt blir detta när han skriver att ”allt i skolan behöver 

ju inte vara krasst nyttoinriktat. Man kan ju unna sig lite roligt också” (Brodow 1996 s, 322f). 

Angående tankar om vad språkhistoria kan skapa för kunskap hos eleverna, berör ändå Brodow aspekter 

som närmar sig tankar om att ämnet kan bidra till kunskaper om elevens samtid. När han senare diskuterar 

hur ämnets arbetsuppgifter kan organiseras beskriver han hur flera lärare försökt att bryta den traditionella 

presentationen av ämnet genom att börja i nutid och arbeta sig bakåt i tiden. Enligt Brodow skulle detta 

kunna skapa större engagemang hos eleverna, eftersom de börjar i det bekanta för att sedan närma sig det 

mer främmande. Slutligen beskriver han även att lärdomar om språkhistoria kan skapa en medvetenhet 

om språkets ständiga förändring hos eleverna (Brodow 1996 s, 322f). Brodows resonemang ger ett tudelat 

intryck av nyttan av språkhistoria, vilket påvisar bristen av forskning i ämnet. Både han och Hultmans 

resonemang beskriver hur ämnet kan bidra till att eleverna förstår språkets ständiga förändring bättre, men 

utan att specificera på vilket sätt detta kan bidra till djupare insikter hos eleverna. Brodow blir så på så vis 

av vikt i denna uppsats då det är av intresse att se om liknande nyttoargument finns i samtida läroböcker, 

eller om andra tankar om värdet i språkhistorisk kunskap växt fram med tiden. 
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Av den forskning som skrivits de senaste åren tycks Jonatan Pettersson vara näst intill ensam med att 

behandla området i sin forskningsartikel Den språkhistoriska kunskapens värden: Språkhistoria i ett 

historiedidaktiskt perspektiv (2014), som redan beskrivits mer ingående under rubriken språkhistorisk 

medvetenhet. Likt denna uppsats handlar artikeln om att belysa och problematisera bristen på didaktisk 

forskning och styrdokument som belyser nyttan och värdet i att lära sig språkhistoria i skolan. I sin text 

belyser Pettersson Hultman och Brodows tidigare resonemang för att därefter specificera vilka djupare 

insikter som språkhistorisk kunskap kan utveckla hos eleverna. Exempelvis genom bättre förståelse för 

flerspråkighet, skillnaden mellan offentligt och privat språkbruk samt språkets politiska dimensioner 

(Pettersson 2014 s, 160). 
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3 METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod och material att beskrivas närmare. Det kommer att göras genom 

att först gå igenom den kvalitativa textanalys som har tillämpats på uppsatsens material i form av 

läroböcker. Därefter kommer urvalet av analyserade läroböcker att motiveras och presenteras. 

3.1 KVALITATIV TEXTANALYS 

Läroboken kan analyseras på olika sätt, exempelvis genom att titta på hur bokens struktur ser ut med 

rubriker och epoker. Denna studie fokuserar istället på läroböckernas innehåll, då en sådan studie kan 

belysa vilka kunskaper och färdigheter som eleverna förväntas utveckla. I den kvalitativa tolkningen av 

innehållet kommer jag således att titta på i vilken grad eleverna har möjlighet att utveckla sin 

språkhistoriska medvetenhet genom läroböckerna och hur ämnets nytta motiveras av författarna. 

För att uppnå detta kommer jag att utgå ifrån hur väl läroböcker uppfyller olika kategorier som kan ses 

som förutsättningar för att eleven ska kunna utveckla ett språkhistoriskt medvetande. Den första kategorin 

har jag benämnt som möjlighetsområden och syftar till hur synliga Petterssons tre områden elevens 

förhållande till omgivningens språkliga variation, språkriktighet och politiska dimension är i 

läroböckerna. I textanalysen kommer därför dessa områden att försöka identifieras. Den andra kategorin 

som analysen har som utgångspunkt är Samband mellan tidsdimensioner, som är högst avgörande för det 

språkhistoriska medvetandet. Inom kategorin handlar det om hur väl läroboken påvisar sambandet mellan 

det förflutna, samtiden och framtiden. Som poängterades i teoriavsnittet behöver inte alltid dåtiden vara 

utgångspunkten, utan det går även att exempelvis titta på nutiden för att förstå dåtiden bättre.  

Den tredje kategorin som jag kommer att identifiera i läroböckerna är förklaringsmodeller för 

språkförändring då detta enligt Pettersson är en förutsättning för en dåtidstolkning, där han betonar att det 

ska ges olika förklaringar till de språkliga förändringarna (Pettersson 2014 s, 160). Centralt är även ett 

förhållningssätt där språket ses som något i ständig förändring och inte något statiskt, då detta är själva 

grundtanken med begreppet. I identifieringen av de olika förklaringsmodellerna kommer jag att använda 

mig av de teoretiska begreppen interna och externa orsaker till språklig förändring. Den fjärde kategorin 

som kommer att vägas in i den kvalitativa textanalysen är anknytning till elevens erfarenheter som 

språkvarelse. Eftersom språkhistorisk medvetenhet handlar om att kunna orientera sig i tid och förstå sig 

själv och andra som språkvarelser, behöver eleven knyta an till innehållet i texten utifrån sin egen språkliga 

identitet och sina egna erfarenheter. En text som anknyter till elevens egna språkliga erfarenheter öppnar 

upp för självreflektion i förhållande till sambandet mellan de olika tidsdimensionerna. Slutligen kommer 

även en tolkning att göras av materialet för att urskilja hur läroböckerna motiverar nyttan i att lära sig 

språkhistorisk kunskap, genom den femte kategorin nyttan i språkhistoria. Detta görs eftersom dessa 
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motiveringar berättar om vilka kunskaper som eleverna förväntas tillgodogöra sig genom undervisningen. 

Det kan också berätta om dessa kunskaper närmar sig språkhistorisk medvetenhet, där undervisningen ska 

bidra till att eleven förstår sig själv och sin omgivning bättre som språkmänniskor. De faktorer som 

sammantaget kommer att vägas in i den kvalitativa textanalysen kommer alltså att vara: 

1. Möjlighetsområden 

2. Samband mellan tidsdimensioner 

3. Förklaringsmodeller språkförändring 

4. Anknytning till elevens erfarenheter som språkvarelse 

5. Nyttan i språkhistoria 

3.2 URVAL LÄROBÖCKER 

Urvalet av läroböcker har gjorts mot bakgrund av att jag ville ha en så samtida bild av läroböckernas 

innehåll som möjligt. Jag har därför valt läroböcker för kursen svenska 3 i gymnasiet som för tillfället 

finns att köpa ute på marknaden och som är utgivna i enlighet med läroplanen Gy 11. Undersökningen 

baseras på tre slumpmässigt utvalda läroböcker eftersom studien baseras på en kvalitativ fallstudie. Det 

betyder att ett fåtal fall studeras för att det ska kunna göras en mer djupgående analys än om det hade skett 

med ett större antal, för att sedan sätta det i relation till det större sammanhanget (Nationalencyklopedin 

2019). De tre läroböcker som kommer vara utgångspunkten i denna undersökning är Svenska impulser 3, 

Insikter i svenska 2-3 och Svenska 3 helt enkelt. Vidare kommer en presentation över varje lärobok att 

följa för att ge en överblick över dess särdrag inför uppsatsens resultatdel. 

3.2.1 Svenska impulser 3 

Läroboken Svenska impulser 3 täcker hela kursen svenska 3 för gymnasieskolan i linje med läroplanen 

Gy 11. Boken är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson och utkom 2013. I sin helhet är den 

uppdelad i fyra olika arbetsområden, där språkhistoria utgör den sista delen. I varje kapitel varvas 

textinnehållet med olika varianter av övningar i form av diskussionsfrågor och undersökningar. I 

lärobokens egen beskrivning av kapitlet om språkhistoria går det även att läsa ”vad som gör att språk hela 

tiden förändras”, vilket visar tecken på ett förhållningssätt som gynnar språkhistoriskt medvetande. För 

att ge perspektiv på hur stor del av läroboken som tillägnas åt språkhistoria skall det även sägas att 35 av 

lärobokens totala 348 sidor behandlar området (Markstedt & Eriksson 2013). 
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3.2.2 Insikter i svenska 2-3 

Insikter i svenska 2-3 är en lärobok som täcker båda kurserna svenska 2 och 3 på gymnasieskolan. Den är 

skriven av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard Skoglund och är utgiven 2013. Boken är uppdelad i fem 

kapitel varav det sista om språk, behandlar språkhistoria. Till sin struktur presenterar läroboken ämnets 

varje område med fem olika begrepp, för att i slutet av avsnittet presentera medföljande övningar och 

frågor till eleverna. Till varje kapitel finns en slutuppgift som ska fånga in kapitlets innehåll, med en 

betygsmatris som mall. Sidutrymmet som läroboken ger området om språkhistoria är 17 sidor av 

lärobokens totala 344, vilket skiljer sig markant mot de två resterande läroböckerna som har ett högre 

sidantal (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013). 

3.2.3 Svenska 3 helt enkelt 

Svenska 3 helt enkelt är den lärobok som är nyast av dem som analyseras i den här uppsatsen. Första 

upplagan utkom 2015 och är skriven av Annika Nilsson och Lena Winqvist. Det som främst skiljer 

läroboken från andra är att den har en disposition där varje del kopplas till kursens centrala innehåll och 

kunskapskrav med medföljande betygsmatriser. Kapitlet om språkhistoria är namngett som 

språkförändring och utgör lärobokens sista kapitel. Till varje kapitel ingår ett teoriavsnitt med medföljande 

övningsuppgifter och avslutningsvis en examinerande uppgift som ska ringa in området. Till varje 

slutuppgift finns en betygsmatris som utgångspunkt till uppgiften. Kapitlet om språkförändring består av 

46 sidor av Svenska 3 helt enkelt medan övriga kapitel utgör 226 sidor (Nilsson & Winqvist 2015). 
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4 UNDERSÖKNING 

I denna empiriska del behandlas uppsatsens frågeställningar i tematisk ordning. Det kommer att göras 

genom att avhandla en lärobok åt gången, där det görs en textanalys av läroböckernas förhållande till 

kategorierna; möjlighetsområden, tidsdimensioner, förklaringsmodeller språkförändringar, anknytning 

till elevens erfarenheter som språkvarelse, och nyttan i språkhistoria. 

4.1 SVENSKA IMPULSER 3 

I läroboken Svenska impulser 3 behandlas området om språkhistoria under rubriken Svenskans historia. 

Temat presenteras först genom en tidsaxel som presenterar epokerna som runsvenska, fornsvenska, 

nysvenska och nusvenska. Vid varje ny epok lyfts en avgörande faktor som lett till förändring i det svenska 

språket. Här tas inte samhällsfaktorer eller strukturer upp utan de skrifter som påverkat språket, såsom 

Äldre Västgötalagen, Nya testamentet på svenska och Gustav Vasas Bibel. Efter detta presenteras det 

svenska språkets utveckling i kronologisk ordning. Detta sker utan att tydligt presentera epokerna med 

hjälp av rubriker, då dessa istället presenteras i tematisk ordning. Dessa rubriker är Ett svenskt skriftspråk 

växer fram där runskriften tas upp, för att därefter gå över till rubriken varför förändras språk där 

förklaringsmodeller för språkförändring ges. Efter detta följer rubrikerna Den forna svenskan och Kontakt 

med kontinenten, där den förstnämnda beskriver kristendomen och latinets påverkan på språket med den 

Äldre Västgötalagen. Den andra rubriken går igenom de låneord som påverkat språket under forntiden. 

Rubriken Ordning och reda följer sedan med en genomgång av nysvenskans ingång i samband med 

Gustav Vasas Bibel. Dåtidsperspektivet avslutas med rubriken Fransöska och ren Swenska som tar upp 

franska låneord och Olof Dalins text i Then Swänska Argus. Slutligen behandlas dagens språksituation 

och frågor om framtiden med hjälp av rubrikerna Är svenskan färdig än? och Svenskan idag och om 

hundra år (Markstedt & Eriksson 2013). 

4.1.1 Möjlighetsområden 

I kapitlet om språkhistoria tar Svenska impulser 3 kontinuerligt upp det område som berör elevens 

förhållande till språkets politiska dimensioner. Det görs exempelvis redan i början av kapitlet då läroboken 

behandlar runskriftens inverkan på det svenska språkets utveckling, genom att koppla samman skriften till 

mer komplexa frågor som handlar om hur den används som politisk och ideologisk symbol under senare 

tider (Markstedt & Eriksson 2013 s, 308f). Därefter behandlar läroboken den politiska dimensionen genom 

att beskriva vägen mot en mer normerande språkpolitik. Det görs genom att kronologiskt gå igenom 

latinets, bibelns, boktryckarkonstens och Svenska Akademiens normerande insatser i språket (Markstedt 

& Eriksson 2013 s, 312-319). I slutet av kapitlet där samtidens språksituation behandlas under särskilda 



 
 

14 
 

rubriker berör slutligen fem sidor den politiska diskussionen om hen och en (Markstedt & Eriksson 2013 

s, 329-333). 

Även när det gäller elevens förhållande till omgivningens språkliga variation lyfter läroboken aspekter 

inom språkutvecklingen som skulle kunna möjliggöra en sådan anknytning. Det görs exempelvis genom 

att lyfta hur det svenska språket ständigt har påverkats av andra kulturer, religioner och språk. 

Kronologiskt beskrivs dessa från kristendomens inverkan på språket under forntiden, för att sedan också 

föra fram de många låneord som det svenska språket har tagit in från tyskan, franskan och i mer modern 

tid engelskan (Markstedt & Eriksson 2013 s, 312-328). Inom området tar Svenska impulser 3 också upp 

attityder till andra språks påverkan på svenskan. Det görs först genom att ett utdrag ur en text i Then 

Swänska Argus av Olof Dalin från år 1733, och därefter genom att problematisera engelskans påverkan 

på svenskan idag (Markstedt & Eriksson 2013 s, 321 & 328).   

Angående textinnehåll som berör området om elevens förhållande till språkriktighet, är det svårare att 

avgöra vilka delar som ingår inom detta område då den delvis går in i området om språkets politiska 

dimensioner. Detta på grund av att de båda behandlar vad som enligt normen anses vara rätt och fel i tal 

och skrift. Dock går det att se att läroboken närmar sig detta område två gånger. Första gången är i samband 

med att politiska normeringsinsatser gås igenom. I dessa diskussionsfrågor ställs frågor om varför det är 

viktigt ha stavningsregler och om det är viktigare i vissa situationer än andra. Nästa gång läroboken närmar 

sig språkriktighet är då den beskriver hur skriftspråket och talspråket har blivit mer likt varandra med tiden 

och hur många nya ord och stilar kommer och försvinner i modern tid. Denna koppling blir ännu mer 

tydlig i en text ur Snabba Cash där det förekommer ortografisk variation och talspråk i text (Markstedt & 

Eriksson 2013 s, 322f). Som övning får eleverna pröva att urskilja ord som förekommer i denna moderna 

text för att sedan jämföra med ett utdrag ut August Strindbergs Röda rummet från år 1879 (Markstedt & 

Eriksson 2013 s, 324). 

4.1.2 Tidsdimensioner 

En förutsättning för att eleven ska kunna göra en dåtidstolkning, få samtidsförståelse och ha en 

framtidsförväntan är att läroboken anknyter och påvisar samband mellan de olika tidsdimensionerna då, 

nu och sedan. I svenska impulser 3 presenterar författarna det förflutna under en egen del för att sedan 

under egna rubriker behandla nutiden och framtid. De tre tidsdimensionerna presenteras således 

kronologiskt och skiljs åt med hjälp av olika rubriker. Det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt, 

under förutsättning att läroboken drar paralleller mellan de tre tidsdimensionerna.  
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Sammanfattningsvis görs detta stundtals i läroboken, dock sällan i den löpande texten utan istället i de 

uppgifter och diskussionsfrågor som eleverna får till läroboken. Dessa utgår ofta från dåtida fakta som 

eleverna fått, för att sedan sätta kunskapen i relation till elevens samtid. 

Ett ställe i läroboken där detta blir tydligt är i diskussionsfrågan nedan, som hör till texten i Argus av Olof 

Dalin där frågan om attityder till att andra språk behandlas. 

1. Vad menar Dalin? På vilket sätt har låneorden en negativ påverkan på svenskan?  

2. Vad tycker du om hans kritik? 

3. Varför har Dalin de här fördomarna om olika språk, tror du? Vad menar han exempelvis med 

att tyskan är hård och spanskan är uppblåst? 

4. Vilka fördomar känner du till om svenskan och andra språk, varifrån kommer fördomarna? 

(Markstedt & Eriksson 2013 s, 321)  

Ovan närmar sig läroboken två olika tidsdimensioner då eleven först får tolka och värdera dåtiden, för att 

sedan reflektera över liknande frågor i sin samtid utifrån den historiska fakta som personen fått tagit del 

av.  

Vidare följer femton sidor som behandlar det svenska språkets samtid och framtid. Där tas många aktuella 

frågor upp, så som engelskans påverkan på språket och den politiska debatten om hen och en. Ofta saknas 

det dock tydliga kopplingar till de andra övriga tidsdimensionerna, som kan tydliggöra för eleven hur de 

samspelar med varandra. Däremot går det att se att läroboken närmar sig ett sådant tankesätt i 

introduktionen under rubriken Är svenskan färdig än?. Detta går att se i följande citat: 

Som du vet används språk av människor och språk förändras med dem. Människor förändras 

hela tiden och därmed kommer också språket att förändras. Svaret på frågan i rubriken måste 

alltså bli nej. (Markstedt & Eriksson 2013 s, 322) 

I textavsnittet berörs inte något specifikt område inom språkförändringen. Istället ramar läroboken in det 

som påvisar tanken om att språket ständigt är i förändring och att den pågår just nu. Mellan raderna går 

det också att läsa att eleven således själv är med och skapar språket inför framtiden. 

Den gång som läroboken låter eleven dra slutsatser om samtiden utifrån den kunskap som det de tidigare 

läst är då engelskans påverkan behandlas i diskussionsfrågan nedan. 

Olof Dalin påstod i Argus att man hellre vill “tala och skrifwa utländska, blott därför att det är 

utländskt”. Du använder nog själv engelska låneord ibland, och många föredrar engelska ord 

framför svenska ord. Varför, tror du? Vad tycker du? (Markstedt & Eriksson 2013 s, 328) 
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Ovan går det att se hur läroboken öppnar upp för tankar och värderingar hos läsaren. Det görs genom att 

låta eleven göra en tolkning av dåtiden, för att utifrån denna kunskap få förståelse för den egna identiteten 

och omgivningen. 

Sammantaget är Svenska impulser 3 tydliga med att låta de tre tidsdimensionerna vara närvarande i 

läroboken. Dock är dessa i stora drag presenterade ur ett kronologiskt perspektiv, även om den stundtals 

anknyter och påvisar sambandet mellan de olika tidsdimensionerna. Detta görs mestadels i elevfrågorna 

kopplade till lärobokens texter. Flera gånger dras paralleller mellan två tider, medan det är mer sällsynt 

att läroboken anknyter till hur alla tre samspelar med varandra. 

4.1.3 Förklaringsmodeller språkförändring 

En avgörande förutsättning för språkhistorisk medvetenhet är enligt Pettersson att det ges olika 

förklaringar till språkliga förändringar (Pettersson 2014 s, 160). Centralt är även ett förhållningssätt där 

språket ses som något i ständig förändring och inte något statiskt. 

I Svenska impulser 3 förmedlas tydligt uppfattningen att språket ständigt är i förändring, och att det är 

människor som skapar och förändrar språket. Dessutom tydliggör läroboken också att det finns flera olika 

förklaringar till språkförändring genom uttryck som ”Språk förändras på många olika sätt och av många 

olika anledningar” (Markstedt & Eriksson 2013 s, 306). De olika förklaringsmodellerna som författarna 

lyfter fram under rubriken Varför förändras språket innefattar avståndet mellan människor, den sociala 

miljö som människor befinner sig i och vilken gemenskap som man vill tillhöra. I sin helhet lyfter 

läroboken endast externa orsaker som förklaringar till varför språket förändras, genom att poängtera hur 

samhällsförändringar såsom teknik och kontakter med andra kulturer förändrat språket (Lagerholm 2018 

s, 53ff). Ett exempel där läroboken lyfter externa orsaker i den kronologiska genomgången av det svenska 

språket går att se nedan: 

Antal boktryckerier ökade kraftigt och tryckerierna stavade på olika sätt. Från statsmakten tog 

man därför fram principer för stavning som användes i psalmboken och Karl XII:s Bibel vid 

sekelskiftet 1700, men de här förslagen slog inte igenom. Först 1786 togs nästa viktiga steg mot 

att skapa ordning och reda i svenskan. Då grundades Svenska Akademien som bland annat hade 

som mål att ge ut en grammatik och en ordbok. (Markstedt & Eriksson 2013 s, 319)  

Ovan går det att se hur läroboken förklarar hur teknikens framväxt bidrog till de normeringsinsatser som 

uppstod från makthavarnas sida efter 1500-talet. Detta är således en språkförändring där orsaken finns i 

människors omgivning, genom en samhällsförändring i form av teknisk utveckling (Lagerholm 2018 s, 

53ff). 
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4.1.4 Anknytning till elevens erfarenheter som språkvarelse 

Svenska impulser 3 anknyter under flera tillfällen till elevens erfarenheter som språkvarelse. Det görs inte 

bara genom att använda tilltal som ”vi” och ”du” i den löpande texten, utan också genom att ställa frågor 

och knyta an till elevens egen erfarenhetsvärld. Några har redovisats ovan, såsom i diskussionsfrågorna 

ovan om attityder till främmande språk som öppnar upp för reflektion om hur det finns en kontinuitet i 

fördomar mot språk som avviker från den gängse normen. I denna uppgift knyter läroboken an till elevens 

egna erfarenheter genom att fråga vilka fördomar som denne själv känner till om andra språk (Markstedt 

& Eriksson 2013 s, 321). Här anknyter läroboken tydligt till elevens erfarenheter som språkvarelse utifrån 

vad den har för egna referensramar. 

I den löpande texten finns även kontinuerliga kopplingar till elevens erfarenheter genom uttryck som: 

Under din skoltid har du helt säkert fått lära dig olika regler för hur man ska skriva och 

stava. Några sådana regler fanns inte under fornsvenska tiden. (Markstedt & Eriksson 

2013 s, 318) 

I citatet ovan berör läroboken elevens egna erfarenheter om att få lära sig ett normerande språk genom 

olika regler för hur man ska skriva och stava. Detta blir också utgångspunkten för att kunna få förståelse 

för den stora förändring som skett sedan den fornsvenska tiden. 

Som du vet behöver man ord för att kunna prata om saker, och därför kommer det till nya 

ord eller nya betydelser när man behöver tala om nya saker. Ordförrådet visar tydligt att 

tiderna är nya. Ord som dator och sms fanns inte för 50 år sedan, och anledningen till att 

de orden finns i språket nu är att vi behöver kunna prata om datorer och mobiltelefoner. 

(Markstedt & Eriksson 2013 s, 312) 

Även här för författarna in elevens språkliga referensram i berättelsen om det svenska språkets utveckling 

genom att ge ord som uppstått i takt med teknikens utveckling, som en förklaring till varför ord uppstår i 

olika tider. Sammantaget uppfyller Svenska impulser 3 denna förutsättning för språkhistoriskt medvetande 

genom att upprepade gånger anknyta resonemangen i läroboken till elevens egna erfarenheter som 

språkvarelse. 

4.1.5 Nyttan i språkhistoria 

I Svenska impulser 3 presenteras inte något innehåll där läroboken bokstavligen motiverar nyttan med 

språkhistoria. Istället påbörjas kapitlet genom att på övergripande nivå beskriva språkens släktskap, varför 

språk förändras och sedan vägen till det svenska skriftspråket. Efter att ha studerat alla elevuppgifter går 

det att konstatera att det inte går att urskilja någon motivering där heller. Det krävs därför en tolkning av 

det innehåll som analyserats ovan för att få svar på frågan. Mellan raderna går det dock att de att Svenska 
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impulser 3 stundtals förmedlar annat än endast rena kunskaper i språkets ursprung som nyttan i ämnet. 

Det går exempelvis att se då läroboken låter eleven använda sin kunskap om dåtida attityder mot 

främmande språk, för att resonera om sin samtid och engelskans inverkan på det svenska språket 

(Markstedt & Eriksson 2013 s, 328). Här är det snarare elevens förhållningssätt till språket som står i fokus 

än rena faktakunskaper. 

4.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tillämpar Svenska impulser 3 i relativt hög grad de förutsättningar som krävs för att 

utveckla språkhistorisk medvetenhet. Det har gått att utskilja genom iakttagelser av att läroboken tar upp 

flera olika möjlighetsområden och olika förklaringar till varför språkförändringar kan ske. Dessutom 

anknyter läroboken på olika sätt till elevens språkliga erfarenheter. Påvisandet av samband mellan olika 

tidsdimensioner görs också i viss mån, även om de är centrerade till elevfrågorna snarare än i 

textinnehållet. Däremot saknar läroboken formuleringar som motiverar nyttan i ämnet språkhistoria, där 

eleverna får ta del av värdet i den kunskap som de ska utvinna av kapitlet. 

4.2 INSIKTER I SVENSKA 2-3 

Insikter i svenska 2-3 inleder kapitlet om språkhistoria med en övergripande beskrivning om vad 

språkförändring är för något. Därefter används en egen rubrik för att förklara olika orsaker till varför språk 

förändras. Efter detta följer två sidor med exempel på språkförändringar, såsom 1906 års stavningsreform 

och du-reformen. Detta följs upp med en diskussion om vem som egentligen bestämmer över språket. 

Resterande del av kapitlet består av en kronologisk genomgång av det svenska språkets utveckling fram 

tills idag och till viss del framtiden, för att slutligen ha några avslutande sidor med uppgifter till eleverna. 

I genomgången av språkets utveckling används rubriker som främst kännetecknar de faktorer som 

påverkat språket under olika tider. Några exempel är; Runor – det nordiska alfabetet, Det latinska 

alfabetet, Bibelöversättningen – ett uttryck för svensk nationalism, Ord strömmar in från olika håll och 

Hur blir det sedan? (Harstad & Skoglund 2013 s, 322f). 

4.2.1 Möjlighetsområden 

Insikter i svenska 2-3 behandlar i viss mån alla tre möjlighetsområden. Elevens förhållande till språkets 

politiska dimensioner tas exempelvis upp i lärobokens inledande kapitel, när 1906 års stavningsreform 

och du-reformen lyfts som en introduktion till problematiseringen av vem som egentligen bestämmer över 

språket. Där skriver författarna följande: 

I själva verket är det knappast någon som bestämmer över språket. Inte ens i riksdagen, Svenska 

Akademien eller Skolverket. Visserligen finns det en svensk språknämnd, men deras uppgift är 
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att följa utvecklingen och beskriva vad som händer med svenskan. Istället är det 

språkanvändarna - alltså du och alla andra som använder svenska - som bestämmer hur språket 

ska låta. (Harstad & Skoglund 2013 s, 317) 

I citatet ovan behandlas hela frågan om elevens förhållande till språkets politiska dimensioner, genom att 

beröra frågor om vilka som bestämmer över vad som bör och ska förändras i språket. 

Nästa aspekt som läroboken tar upp som går att koppla till elevens förhållande till språkets politiska 

dimensioner är när den tar upp Gustav Vasas Bibel och dess betydelse för det svenska språkets normering 

(Harstad & Skoglund 2013 s, 322f). Läroboken lyfter således inte något om boktryckarkonsten och 

reformationens påverkan på skriftspråket. Dessutom tar inte läroboken upp Karl XII:s bibel eller Svenska 

Akademiens insatser för att normera skriftspråket. 

I slutet av kapitlet tar läroboken upp den politiska språkfrågan om pronomenet hen, med frågor till eleverna 

om vilka argument som finns för att pronomenet behövs. Dessutom berörs elevens förhållande till 

språkpolitiken genom att få reflektera över om det är möjligt med en ny språkförändring i vår närmaste 

framtid (Harstad & Skoglund 2013 s, 328). 

Rörande elevens förhållande till omgivningens språkliga variationer tar läroboken upp det latinska 

alfabetets påverkan på det svenska språket i takt med att samhället förändras då kristendomen kom till 

Sverige. Även senare inverkan på låneord från tyskan och franskan tas upp (Harstad & Skoglund 2013 s, 

321-324). Dessutom behandlar Insikter i svenska 2-3 minoritetsspråkens ställning och de många andra 

språk som finns i Sverige, men som inte har fått någon officiell status än (Harstad & Skoglund 2013 s, 

325). Anledningen till att denna del blir synlig i just denna lärobok beror troligtvis på att den också 

avhandlar svenska 2 där minoritetsspråkens ställning ingår. I sin helhet tar läroboken upp flertalet aspekter 

inom de tre möjlighetsområden som finns, även om detta sker i ett begränsat omfång av sidor. 

4.2.2 Samband mellan tre tidsdimensioner 

Insikter i svenska 2-3 börjar sitt kapitel om språkhistoria med en introduktion där alla tre tidsdimensioner 

blir närvarande för eleven. Texten börjar med att jämföra sättet att tala nu med det förflutna genom att 

uppmana läsaren att tänka på hur det hade varit att resa 1000 år tillbaka i tiden, med insikten om hur 

omöjligt det hade varit att förstå deras språk. Därefter stimuleras läsaren också till att reflektera över 

framtiden. 

Men tro inte att språket är ”färdigt” nu. Språket har inte slutat att förändras. Tvärtom måste ett 

språk utvecklas hela tiden för att det ska överleva. Om hundra år är det din svenska som är 

gammaldags och svår att förstå. (Harstad & Skoglund 2013 s, 312) 
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I sin helhet ringar läroboken därmed in alla tre tidsdimensioner och påvisar för eleven hur de samspelar 

med varandra. Detta ger utrymme för eleven att förstå hur språkets utveckling hör ihop med det förflutna, 

det som händer i stunden och det som kommer att hända i framtiden. 

Dock förlorar läroboken kopplingen mellan de olika tidsdimensionerna när den går igenom den svenska 

språkhistorien ur ett kronologiskt perspektiv. Här går läroboken likt en berättelse igenom språkets 

förändring med latinet, Gustav Vasas bibel och låneord från Tyskland och Frankrike som fokuspunkter 

för dess utveckling. Insikter i Svenska 2-3 stannar därmed kvar i det förflutna utan att lyckas 

sammankoppla dessa aspekter till samtiden eller framtiden (Harstad & Skoglund 2013 s, 318-323).  

Det är först i den avslutande sidan av kapitlet med de tillhörande uppgifterna, som innehållet berör elevens 

förhållande till språket utifrån en samtidsförståelse och till viss del framtidsförväntan. Det går att urskilja 

i ett kort textavsnitt i slutsidan där dåtid, nutid och framtid vävs samman under rubriken Och vad händer 

sedan?. Här återkopplar läroboken till det sätt som svenskan under historien har vunnit domäner på olika 

sätt, men påpekar därefter: 

Nu är det många som varnar för att de nordiska språken snarare förlorar domäner. Det beror på 

att engelska har blivit så populärt i modern tid, till exempel på universitet och många 

arbetsplatser. Vad tror du det innebär för svenskans framtid? (Harstad & Skoglund 2013 s, 325) 

I frågorna till kapitlet som helhet ställs därefter frågan: 

c. Jämför hen med verb-reformen och du-reformen som du kan läsa om på sidorna 315 och 316. 

Är det möjligt att genomföra en ny förändring i svenskan, tror du? Hur ska det i så fall gå till? 

(Harstad & Skoglund 2013 s, 328) 

Ovan ställs en fråga som berör de tre olika tidsdimensionerna mer än innan. Med hjälp av frågan blir 

eleven först hänvisad till den kunskap som den fått om frågan historiskt, och som också ger historiska 

förklaringar till varför språket ser ut som det gör idag. Följdfrågan kräver därefter en tolkning av denna 

kunskap, för att sedan sätta in det i ett nutida sammanhang och fundera över vilka förväntningar som de 

har på framtiden i frågan. 

4.2.3 Förklaringsmodeller språkförändring 

I Insikter i svenska 2-3 finns en egen presentation över olika förklaringar till varför språket förändras. 

Läroboken tar avstamp i vad som kan vara bidragande faktorer till att språket förändras över tid. Här går 

det att identifiera förklaringar som både är interna och externa faktorer till varför språket förändras. 

Läroboken för exempelvis fram att en orsak till att språket kan förändras är att det har en förmåga att, av 

människor, förenklas med tiden. Dessutom lyfts att oregelbundna ord ofta över tid övergår till att bli 

regelbundna (Harstad & Skoglund 2013 s, 314). Båda dessa orsaker går att kategorisera in som interna 
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orsaker, då båda är förändringar som sker inom oss människor och under en mycket lång tid (Lagerholm 

2018 s, 53ff). Övriga förklaringar som Insikter i svenska 2-3 ger till varför språket kan förändras är 

kopplade till kontakter med andra kulturer eller samhällets utveckling. Dessa förklaringar består av 

exempelvis nya sätt att prata i olika sammanhang, låneord från andra länder och innovationer såsom 

internet och mobiltelefonen (Harstad & Skoglund 2013 s, 314). Dessa orsaker är istället externa då de har 

med människans omgivning att göra och det sätt som samhället påverkar människans sätt att kommunicera 

på (Lagerholm 2018 s, 53ff). Sammantaget går det därför att se att Insikter i svenska 2-3 uppfyller 

förutsättningen att förklara olika sätt som språket kan förändras på. 

4.2.4 Anknytning till elevens erfarenheter som språkvarelse  

Som redovisades ovan arbetar läroboken inledningsvis aktivt med elevens egna erfarenheter, vilket 

tydliggjordes i början av kapitlet om språkförändringar. När eleven ombeds att tänka på hur det hade varit 

att åka i en tidsmaskin och höra andra generationer prata, tillåts personen att sätta dessa tiders talesätt i 

relation till sina egna erfarenheter. Lärobokens avsaknad av andra tidsdimensioner påverkar dock i sitt led 

förmågan att anknyta till elevens erfarenheter som språkvarelse i texten. Visserligen används kontinuerligt 

”vi” och ”du” perspektiv som innebär att det finns ett läsartilltal i innehållet. Däremot går det endast att se 

längre inslag av kopplingar till elevens egna upplevelser och tankar i början och slutet av kapitlet. De 

sistnämnda formuleras i stil med: 

Nu är det många som varnar för att de nordiska språken snarare förlorar domäner. Det beror på 

att engelska har blivit så populärt i modern tid, till exempel på universitetet och många arbets-

platser. Vad tror du det innebär för svenskans framtid? (Harstad & Skoglund 2013 s, 325) 

Likt de andra frågorna går det att se att texten tillåter eleverna att tänka på vilka förväntningar som de har 

på framtiden. Sådana reflektioner kräver att de resonerar över sina erfarenheter av det förflutna och sin 

samtid för att därefter kunna dra slutsatser om framtiden. 

4.2.5 Nyttan i språkhistoria 

Textinnehållet i kapitlet om språkhistoria i Insikter i svenska 2-3 innehåller inga konkreta beskrivningar 

om vad eleverna ska lära sig av kapitlet, och därmed inte någon tydlig motivering av nyttan med 

språkhistoria. Läroboken är tydligt orienterad i att redogöra för det svenska språkets ursprung och 

utveckling, vilket speglar nuvarande kunskapskrav i Gy11. I vissa frågor i läroboken går det däremot att 

se spår av att ämnet motiveras av att eleven också ska använda historien för att förstå samtidens 

språksituation bättre. Det går exempelvis att se i en uppgift där läroboken ber eleven att jämföra dagens 

språkdebatt om hen, med du-reformen under 60-talet (Harstad & Skoglund 2013 s, 328). Sammantaget 

går det inte att se några egentliga motiveringar till nyttan i ämnet i läroboken Insikter i svenska 2-3. 
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Däremot går det att tolka fram att läroboken främst motiverar att nyttan i ämnet är att eleven ska 

tillgodogöra sig faktakunskaper om det svenska språkets ursprung och utveckling. Förutom detta går det 

också att se spår av antydan att det finns ett värde i ämnet där eleven kan använda språkhistorien för att 

förstå sin samtida språksituation bättre. 

4.2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis uppfyller Insikter i svenska 2-3 delvis de kategorier som mäter möjligheten för 

utvecklandet av språkhistorisk medvetenhet i läroböckerna. Alla möjlighetsområden tas upp i någon 

utsträckning, samtidigt som läroboken ger eleven tillgång till olika förklaringar till varför språket kan 

förändras. Den påvisar också sambandet mellan de olika tidsdimensionerna i någon mån och anknyter till 

elevens språkliga erfarenhet, men i begränsad utsträckning. Den kategori som däremot inte uppfylls av 

läroboken är nyttan i ämnet språkhistoria, då läroboken tycks sakna sådana beskrivningar i kapitlet. 

4.3 SVENSKA 3 HELT ENKELT 

Svenska 3 helt enkelts kapitel om språkhistoria inleds med en tidslinje över det svenska språkets förändring 

genom historien. Tidslinjen är indelad i epoker från äldre fornsvenska till framtidens svenska. Varje period 

har en beskrivning av samhället, drivkrafter bakom språkets förändring och vad som förändrades i språket 

under dessa epoker. Detta efterföljs med en inledning, övergripande beskrivning av svenska språkets 

ursprung och varför språk förändras (Nilsson & Winqvist 2015 s, 228-236). Efter denna introduktion går 

läroboken i kronologisk ordning igenom det svenska språkets utveckling utifrån epokerna. Vid varje epok 

som redovisas finns en rubrik som beskriver vad som påverkade språket under den specifika perioden. En 

översikt över dessa presenteras här nedan: 

● Äldre fornsvenska - Kristendomen 

● Yngre fornsvenska - Tyska handelsmän och hantverkare 

● Äldre nysvenska - Boktryckarkonsten och bibeln 

● Yngre nysvenska - Tidskriften Then Swänska Argus och Svenska Akademien 

● Nusvenska - Stavningsreformen och nya sätt att kommunicera 

Dessa epoker redogörs på cirka 1-2 sidor var, med hänvisning till olika tillhörande övningar som finns 

med i slutet av kapitlet. Precis som övriga böcker går läroboken sedan in på språkförändringar i elevens 

samtid. Dock görs detta med rubriken Språkförändringar just nu – bra eller dåligt?, vilket också är temat 

som behandlas under denna rubrik. Till sist tar Svenska 3 helt enkelt också upp språkförändringar i 
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framtiden under en rubrik för att sedan avsluta kapitlet med elevuppgifterna i form av övningar och en 

slutuppgift (Nilsson & Winqvist 2015 s, 237-273). 

4.3.1 Möjlighetsområden 

Svenska 3 helt enkelt tar i stor utsträckning upp aspekter inom de tre möjlighetsområden som finns för 

språkhistorisk medvetenhet. Området som behandlar elevens förhållande till språkets politiska 

dimensioner och språkriktighet vävs till exempel in i varandra under flera tillfällen i kapitlet. Här lyfts 

rikligt med fakta och faktorer bakom specifika händelser som påverkat skriftspråket. Det görs genom att 

till exempel inte enbart lyfta Gustav Vasa och Bibeln som bidragande orsak till normeringsinsatser under 

äldre nysvenskan. Istället beskrivs mer komplexa samband där kristendomen breder ut sig, vilket bidrar 

till att bibeln blir en förebild för skriftspråket och att det blir högre krav på läskunnighet i svenska. 

Dessutom lyfts också boktryckarkonsten som en bidragande orsak till att språket behövde regleras under 

denna tid. 

Redan när läroboken redogör för fornsvenskan dras också paralleller som berör elevens förhållande till 

språkets politiska dimensioner och språkriktighet. Här får eleverna information om epokens avsaknad av 

stavningsregler, och därefter resonera om hur det hade sett ut om de själva hade skrivit som de talar och 

om det hade inneburit problem om en myndighet hade gjort på liknande sätt.  

Det går också att se att Svenska 3 helt enkelt behandlar attityder till språkliga förändringar på olika vis. 

Det görs från stavningsreformen till nutidens frågor om hen, och engelskan och arabiskans ställning i det 

svenska språket. På så vis berör läroboken inte bara fakta om språkets politiska dimension och 

flerspråkighet, utan även elevens egna förhållningssätt till dessa aspekter.  

4.3.2 Samband mellan tre tidsdimensioner 

Vid läsningen av Svenska 3 helt enkelt och dess kapitel om språkhistoria, är det tydligt att den förmedlar 

till eleven att språket ständigt är i förändring. I inledningen av läroboken knyts detta förhållningssätt också 

till tanken om att samtiden hör ihop med framtiden genom citatet nedan: 

Det innebär också att en del skeenden, här och nu, kommer att påverka svenskan. 

Språkförändringar sker alltså just nu. (Nilsson & Winqvist 2015 s, 234) 

Citatet tydliggör för eleven att det som sker nu också kommer att påverka framtiden. Detta kan ses som 

en god utgångspunkt för att kunna stimulera till förväntningar om hur framtidens språk kommer att se ut 

under arbetets gång. 
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Vid genomgången av den första epoken Äldre fornsvenska domineras en beskrivning av dåtiden och en 

tolkning av denna (Nilsson & Winqvist 2015 s, 238). Däremot kopplas textavsnittet samman med nutiden 

i lärobokens tillhörande uppgifter där den ställer frågan: 

c) Resonera kring olika problem med en individuell stavning? Vilka problem hade kunnat uppstå 

om exempelvis texter från myndigheter stavades efter sändarens eget tycke och smak? (Nilsson 

& Winqvist 2015 s, 265) 

I frågan ovan är de två tidsdimensionerna dåtidstolkning och samtidstolkning närvarande, då uppgiften 

låter eleven använda historien för att dra slutsatser om sin samtid. Frågor som dessa tillåter eleven att 

utveckla ett förhållningssätt till rådande normer om offentligt och privat skriftspråk. Den är inte heller 

baserad på att eleven tränar på färdigheter i att skriva eller kunskaper i ren fakta, utan har istället fokus på 

att eleven ska resonera och värdera samtiden mot bakgrund av dåtidens språkhistoria. 

När läroboken går igenom nästa epok om Yngre fornsvenska påvisar läroboken också sambandet mellan 

de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Det görs genom den hypotetiska tanken om att Kina 

skulle köpa upp och etablera företag i Sverige för att sedan flytta hit och sprida sin kultur, likt det som 

tyska handelsmän gjorde under Yngre fornsvenskan. Genom att uppmana eleven att tänka på detta scenario 

öppnar det också upp för eleven att reflektera över om någon liknande händelser skulle kunna ske idag 

eller i framtiden. Ett sådant resonemang kräver att eleven först tolkar dåtiden för att kunna dra slutsatser 

om samtidens språksituation, för att därefter tänka på hur språket eventuellt skulle kunna utvecklas i 

framtiden (Nilsson & Winqvist 2015 s, 239). 

I nästkommande epok är den kronologiska genomgången också dåtidsorienterad. Avsnittets uppgifter 

påvisar sambandet mellan tidsdimensionerna dåtid och nutid, men är främst inriktade på att eleven ska få 

kunskaper om hur språket har förändrats (Nilsson & Winqvist 2015 s, 240f). Av de tio frågor som ställs 

till epoken finns en som berör djupare resonemang om språkriktighet och språkets politiska dimensioner 

genom frågan, men pendlar också mellan tidsdimensionerna: 

Hur tror du att det hade påverkat vår läsförståelse om stavningen i Sverige inte hade 

standardiserats? (Nilsson & Winqvist 2015 s, 266) 

I läroboken har eleven fått ta del av den reglering av stavningen som påbörjades under Äldre Nysvenskan 

genom boktryckarkonsten och bibeln. Med vetskapen om att detta kan ses som en historisk förklaring till 

varför det finns ett standardiserat skriftspråk i Sverige får eleven möjlighet till att se sambandet mellan 

dåtid och nutid, samtidigt som det också möjliggör för skapandet av ett förhållningssätt till det offentliga 

skriftspråket. Frågor som uppgiften skulle kunna väcka är positiva och negativa aspekter med normering 

av språket. 
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Resterande del som behandlar epokerna är, likt innan, främst koncentrerade till dåtiden, förutom i en del 

elevuppgifter. Där fortsätter det att finnas blandade sådana varianter där vissa är inriktade på färdigheter i 

skrivningen eller ren faktakunskap i språkets förändring, medan andra uppgifter påvisar sambandet mellan 

de tre tidsdimensionerna. Det sker exempelvis då läroboken har redogjort för 1906 års stavningsreform. 

En tillhörande uppgift låter då eleverna resonera om de håller med folkskollärarna som ville att alla sje-

ljud skulle stavas med sj. I uppgiften får eleverna diskutera fördelar och nackdelar med förslaget i grupp 

och i helklass (Nilsson & Winqvist 2015 s, 268). Även om uppgiften inte explicit för in dåtiden i elevens 

samtid, innebär uppgiften att eleven behöver föra samman de tre tidsdimensionerna för att dra slutsatser i 

frågan. I texten har eleven bland annat fått veta att ord som tidigare stavades med dt, nu stavas med t och 

att detta ses som självklart i vår samtid. Utifrån den vetskapen får eleven tillfälle att dra slutsatser om en 

liknande reform är möjlig i dagens samhälle eller i framtiden. 

I lärobokens avslutande rubriker om nutida attityder till språkförändringar samt den om framtidens 

språkförändringar är fokus mestadels på att väva samman de två tidsdimensionerna samtid och framtid. 

Det görs genom att ställa frågor om elevens förhållningssätt och förväntan på engelskans fortsatta 

påverkan på det svenska språket, samt pronomenet hen och dom:s framtida genomslag (Nilsson & 

Winqvist 2015 s, 251-260). Det förekommer dock inslag av kopplingar mellan dåtiden och samtiden som 

i följande stycke: 

För 50 år sedan infördes du-reformen. Före reformen sa man “ni” till dem som man trodde hade 

en hög social status eller ålder. Du-reformen skulle riva klassbarriärer och samhället skulle bli 

mer jämlikt. 50 år senare gör ordet “hen” intåg i svenskan. Nu handlar det språkliga reformen 

om genus istället för klass. Syftet är detsamma. Språk ska inte placera språkbrukare i fack. 

(Nilsson & Winqvist 2015 s, 254) 

Ovan påvisar läroboken hur språkliga förändringar är kopplade till ideologier i människors omgivning, 

och jämför hur liknande mänskliga drivkrafter påverkat språket i elevens samtid. Här blir kopplingen 

mellan tidsdimensionerna meningsfull, då den visar hur det finns en kontinuitet i faktorer som påverkat 

språket. 

Sammanfattningsvis har Svenska 3 helt enkelt en hög grad av kopplingar mellan de tre tidsdimensionerna. 

Dessa sker både i den löpande texten och i elevernas uppgifter, även om det sker i större utsträckning i 

den sistnämnda kategorin.   

4.3.3 Förklaringsmodeller språkförändring 

Under den särskilda rubriken som behandlar frågan om förklaringsmodeller för språkförändringar, är 

Svenska 3 helt enkelt tydligt fokuserad på att både förklara hur språket förändras och varför.  
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Läroboken tar först upp hur ordförrådet vanligast ändras i språket och hur det beror på att det uppstår 

behov av nya ord när det sker nya händelser i historien. Dessutom beskrivs att ordens förändring eller 

uppkomst beror på rådande omgivning och kultur (Nilsson & Winqvist 2015 s, 234). Här beskriver 

läroboken tydligt att ordförråd i regel är kopplade till externa orsaker där förändringen sker i människans 

omgivning och att detta är den vanligaste formen av förändring i språket (Lagerholm 2018 s, 53ff). 

Därefter tas ordens form upp som en ovanligare förändring och hur detta till skillnad mot ordförråd inte 

handlar om teknik, utan snarare om en vilja att förenkla språket, där läroboken lyfter att förändringar 

antingen kan ske på grund av lathetsprincipen hos människan eller med hjälp av reformer (Nilsson & 

Winqvist 2015 s, 234). Som ovan tydliggör läroboken att sådana förändringar istället handlar om interna 

orsaker till språkets förändring där den sker inom människan under en längre tid, vilket också resulterar i 

att den sker mer sällan (Lagerholm 2018 s, 53ff). 

Slutligen beskrivs hur ord även kan få ny betydelse, exempelvis att gamla ord kan få ny betydelse eller 

blir värdeladdade. Sådana förändringar, pekar läroboken på, beror på samtidens normer och värderingar. 

Även denna förklaring till språkets förändring hör till de externa orsakerna där förändringen sker genom 

samhällets kultur och struktur (Lagerholm 2018 s, 53ff). 

4.3.4 Anknytning till elevens erfarenheter som språkvarelse 

I inledningen av kapitlet har läroboken arbetat efter att eleven ska kunna jämföra språkets förändring med 

hur sitt eget språk utvecklas genom livet, från att man är barn till vuxen. 

För att förstå språkets utveckling kan du tänka på hur ditt eget språk har utvecklats. När du var 

liten använde du förmodligen ord som var kopplade till sandlådan. Med tiden har ditt ordförråd 

utvecklats och förändrats efterhand som du har kommit i kontakt med andra intressen och delar 

av livet. […] Ditt språk utvecklas av kontakter med din omgivning, dina erfarenheter och genom 

kontakter med andra människor.  

Din egen språkutveckling är lik den utveckling som alla språk går igenom. (Nilsson & Winqvist 

2015 s, 230) 

Här anknyter Svenska 3 helt enkelt till elevens erfarenheter som språkvarelse genom att göra en metafor 

av elevens egen språkutveckling. Här lyckas läroboken ringa in hela elevens språkliga erfarenheter i alla 

tre tidsdimensioner på ett sätt som tydliggör för eleven att språket ständigt förändras, precis som vi 

människor. Språkhistoria blir i detta sammanhang relevant för eleven och tydligt kopplat till den språkliga 

identiteten. 
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Även när yngre fornsvenskan presenteras för eleven, knyter läroboken an till elevens egna erfarenheter i 

nutid för att kunna förstå det förflutnas omgivning och faktorerna bakom de låneord som togs ifrån 

Tyskland under epoken. 

Tänk dig att Sverige börjar bedriva en allt mer intensiv handel med Kina. Kanske kinesiska 

företag köper upp svenska företag samtidigt som en rad kinesiska företag etableras här. 

Kinesiska företagsägare, anställda och deras familjer flyttar hit och rotar sig i det svenska 

samhället. På sikt skulle nog det kinesiska språket påverka svenskan. Låt säga att det kinesiska 

livsstilen och kulturen får hög status och kinesiska blir det första främmande språket i skolan. 

[…] För sjuhundra år sedan hände någon som liknar tankeleken ovan. (Nilsson & Winqvist 2015 

s, 239) 

Läroboken arbetar således med att låta eleven tänka ut något som i dagens samhälle potentiellt skulle 

kunna vara möjligt. Detta sätts sedan i relation till den kontakt som Sverige hade med Tyskland under 

perioden. 

4.3.5 Nyttan i språkhistoria 

I Svenska 3 helt enkelt inleds kapitlet med en motivering av vad eleverna ska lära sig av kapitlet, och 

motiverar därmed i någon mån nyttan i språkhistorisk kunskap. Där går det att läsa följande formulering: 

Du kommer också att göra en historisk resa genom svenska språkets utveckling. Du kommer att 

lära dig vilka mekanismer som ligger bakom språkets utveckling men också hur svenskan har 

förändrats och vilka attityder som språkförändringar har mött. Det hjälper dig att förstå var vissa 

ord kommer ifrån och varför svenskan ser ut som den gör idag. (Nilsson & Winqvist 2015 s, 

230) 

Läroboken har således ett innehåll som pekar på att nyttan i språkhistoria inte bara ligger i allmänna 

kunskaper om dess ursprung, utan också vad som ligger bakom språkförändringar och vilka attityder som 

finns till dessa. Läroboken tycks motivera att nyttan i ämnet är att dessa aspekter kan leda till bättre 

förståelse för varför språksituationen ser ut som den gör idag. 

4.3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis uppfyller Svenska 3 helt enkelt i stor utsträckning de kategorier som undersökningen 

har använt för att mäta hur väl läroböckerna tillämpar begreppet språkhistorisk medvetenhet. Det görs 

genom att behandla flera olika perspektiv inom de möjlighetsområden som finns, och genom att flertalet 

gånger påvisa sambandet mellan de tre olika tidsdimensionerna. Dessutom ges flera olika förklaringar till 

varför språk förändras genom att belysa hur och varför det sker. Slutligen anknyter också läroboken 

kontinuerligt till elevens erfarenheter som språkvarelser, och motiverar nyttan i språkhistorisk kunskap.   
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5 DISKUSSION OCH SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

5.1 DISKUSSION 

I kapitlet nedan kommer det empiriska resultatet att kopplas till forskningsläget och uppsatsens teoretiska 

begrepp språkhistoriskt medvetande för att besvara forskningsfrågorna. 

5.1.1 Språkhistoriskt medvetande 

Alla läroböcker tar i någon mån upp de tre möjlighetsområden som kan utveckla en språkhistorisk 

medvetenhet, genom att behandla människans tillvaro i förhållande till språket.  Resonemangen som kan 

leda till det som Pettersson beskriver som förmågan att få förståelse för språkliga variationer, skillnaden 

mellan privat och offentligt språkbruk samt politiska dimensioner i språket är dock mer utvecklade i 

Svenska impulser 3 och Svenska 3 helt enkelt än i Insikter i svenska 2-3 (Pettersson 2014 s, 159). Detta 

har visat sig genom att dessa har längre resonemang där det ges fler förklaringar till bakomliggande 

faktorer till språkförändringarna. Insikter i Svenska 2-3 är istället mer kortfattad vilket stundtals leder till 

förenklade förklaringar som i exemplet om Gustav Vasa som enskild aktör bakom språkförändringen 

under äldre nysvenskan. 

Undersökningen har också visat att läroböckerna i hög grad anknyter till elevernas erfarenheter, även om 

det också sker i mindre utsträckning i läroboken Insikter i svenska 2-3. Detta antyder att läroböckernas 

innehåll har ändrats sedan Hultmans forskning där han efterfrågar läroböckernas sätt att knyta an till 

elevens egna erfarenheter av språk (Hultman 1984 s, 4). Istället sker det som enligt honom kan bidra till 

mer meningsfull undervisning där eleverna får tillgång till att reflektera över innehållet eller söka svar 

någon annanstans (Hultman 1984 s, 13). Läroböckernas sätt att knyta an till elevernas språkliga 

erfarenheter bidrar till att innehållet blir relevant för eleven, och kan därmed vara en källa för 

självreflektion i förhållande till de tre tidsdimensionerna och den språkhistoriska medvetenheten. 

Angående den kanske mest avgörande frågan om hur väl läroböckerna har påvisat ett samband mellan de 

tre olika tidsdimensionerna då, nu och sedan har undersökningen visat att samtliga gör detta i någon mån. 

Alla tre går exempelvis kronologiskt igenom språkhistorien ur ett förflutet perspektiv, för att i slutet av 

kapitlet också behandla dagens språksituation och frågor om framtiden. Enligt Ammert krävs det dock att 

läroböckerna hänvisar till andra tidsdimensioner och inte enbart går igenom detta ur ett kronologiskt 

perspektiv. Det kan enligt honom realiseras genom att exempelvis göra dåtiden närvarande i nutida 

föreställningar (Ammert 2009 s, 299ff). Resultatet har visat att läroböckerna lyckas med detta i olika 

omfattning, och att detta mestadels framträder i elevuppgifterna. Insikter i Svenska 2-3 är den lärobok som 

gör detta in minst utsträckning, även om dess inledande textavsnitt väver in alla tre tidsdimensioner. De 
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övriga två läroböckerna väver däremot i högre grad in tidsdimensionerna i de olika textavsnitten, där 

exempelvis kopplingar till nutiden görs när dåtiden behandlas. Dessutom finns det inslag där dåtidens 

föreställningar också är närvarande i elevens samtid, i enlighet med Ammerts beskrivning. Det har 

exempelvis gått att se i Svenska 3 helt enkelt där läroboken hänvisar till att samma ideologiska tankar som 

legat bakom du-reformen också är närvarande i dagens politiska debatt om pronomenet hen. I samtliga 

läroböcker är dock hänvisningen till de tre tidsdimensionerna mest närvarande i elevfrågorna och inte i 

den löpande texten. Detta innebär att om eleverna inte gör alla uppgifter eller övningar till kapitlet riskerar 

förutsättningarna för elevernas utvecklande av språkhistoriskt medvetande att minska. 

Sammantaget har samtliga läroböcker uppnått delar av de förutsättningar som krävs för att eleven ska 

utveckla ett språkhistoriskt medvetande. De två läroböckerna som gör det i störst mån är Svenska impulser 

3 och Svenska 3 helt enkelt. Det gör dem genom att behandla alla de möjlighetsområden som kan utveckla 

språkhistorisk medvetenhet, och därmed bidra till deras förmåga att på ett meningsfullt sätt förstå sig själva 

och sin omgivning bättre som språkvarelser. Samtidigt uppfyller de i hög grad förutsättningarna för 

utvecklandet av begreppet, genom att ge olika förklaringar till språkförändringar och genom att påvisa 

sambandet mellan språkets förändringar i det förflutna, samtiden och framtiden (Pettersson 2014 s. 158f). 

Slutligen anknyter de också kontinuerligt till elevens egna språkliga erfarenheter, vilket tillåter eleverna 

att reflektera över språkhistorien som en källa för att förstå frågor i deras samtida och framtida samhälle. 

Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att läroböckerna implementerar begreppet språkhistorisk 

medvetenhet väl, trots att detta inte är något som uttryckligen skrivs fram i läroplanen för svenska på 

gymnasieskolan. Dock sker detta på olika nivåer och genom olika sorters frågor i läroböckerna, vilket ger 

indikationer om att det råder oklarheter i hur ämnet ska bearbetas. I och med det har undersökningen 

tydliggjort att det tycks finnas utbredda tankar om att eleverna ska tillgodogöra sig djupare kunskaper än 

vad nuvarande läroplan för svenskämnet för gymnasieskolan beskriver. Enligt Gy 11 går det endast att se 

att undervisningen ska bidra till att eleven ska utveckla kunskaper i det svenska språkets ursprung, vilket 

styrks av kunskapskraven i svenska 3 som säger att eleven ska ”redogöra för några aspekter av det svenska 

språkets utveckling” (Skolverket 2011a s, 176f). Det som denna undersökning har påvisat är snarare tankar 

om kunskap som ligger närmare historieämnet där undervisningen ska bidra till att eleverna kan ”använda 

historien som referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden” (Skolverket 

2011a s, 66), vilket i själva verket är grunden i vad språkhistorisk medvetenhet går ut på. 

5.1.2 Nyttan i språkhistoria 

Resultatet har också visat att det finns stora brister i hur läroböckerna motiverar nyttan i ämnet. Även om 

samtliga läroböckers innehåll ger intrycket av att språkhistorisk kunskap kan bidra till djupare kunskaper 

än färdigheter i skrivning. Dessa kunskaper tycks, likt Hultmans tankar om värdet i språkhistoria, bestå i 
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att den kan bidra till bättre förståelse för dagens språksituation, genom att blicka tillbaka i det förflutna 

(Hultman 1984 s, 17). Tankarna om nyttan i språkhistoria är dock något som inte uttrycks ordagrant i 

Svenska impulser 3 och Insikter i svenska 2-3, utan är istället något som behöver tolkas fram genom att 

läsa mellan raderna.  

Svenska 3 helt enkelt är den enda läroboken som explicit uttrycker vad elever ska lära sig genom kapitlet 

och motiverar därefter vilken nytta det kan generera för eleverna. Läroboken uttrycker att det ska lära 

eleven hur, vad och vilka attityder som ligger bakom språkets förändring, vilket leder till att eleverna 

bättre kan förstå varför språksituationen ser ut som den gör idag. Detta visar på tankar som på många sätt 

berör Petterssons tankar om vad språkhistorisk medvetenhet ska leda till för kunskaper hos eleverna. Dock 

konkretiserar inte Svenska 3 helt enkelt på vilket sätt som detta i vidare mening kan bli betydelsefullt eller 

användbart för eleven, på det sättet som Pettersson gör. Där det klargörs hur det finns potential för att 

ämnet kan utveckla förståelse och en nyanserad bild av flerspråkighet och ett förhållningssätt till offentligt 

och privat skriftspråk samt språkets politiska dimensioner (Pettersson 2014 s, 159). 

Vidare förefaller ingen av de tre undersökta läroböckerna förmedla liknande åsikter om språkhistoriens 

nytta som Brodow, som främst motiverar ämnet som ett underhållningsvärde, genom att beskriva att det 

kan vara roligt för eleverna att få en inblick i hur äldre texter skrevs (Brodow 1996 s. 322f). Detta antyder 

att läroböckerna inte har samma förhållningssätt till värdet i språkhistoria som Brodow, även om det finns 

bristfälliga konkreta beskrivningar i läroböckerna som motiverar ett annat värde. Detta styrker Pettersson 

och Hultmans resonemang om att det råder oklarheter i vad eleverna ska tillgodogöra sig för kunskaper 

genom undervisningen i språkhistoria, då det saknas sådana beskrivningar i läroböckerna (Hultman 1984 

s, 3; Pettersson 2014 s. 153). 

5.2 SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka i vilken utsträckning läroböcker i svenskämnet möjliggör 

utvecklandet av språkhistorisk medvetenhet. Det har gjorts genom att titta på hur applicerbart begreppet 

är i tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. För att besvara syftet har 

forskningsfrågorna bestått i att dels ta reda på hur väl läroböckerna tillämpar begreppet, och hur de 

motiverar nyttan i språkhistoria. 

Den empiriska undersökningen har visat att begreppet tycks tillämpas i hög grad i läroböckerna. Det görs 

genom att samtliga läroböcker behandlar de möjlighetsområden som finns för utvecklandet av 

språkhistorisk medvetenhet, och genom att ge olika förklaringar till språkförändringar. Dessutom har de 

till viss del påvisat sambandet mellan tidsdimensionerna då, nu och sedan. Slutligen anknyter också 

läroböckerna kontinuerligt till elevens egna språkliga erfarenhetsvärld. Undersökningen har på så vis 
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bekräftat tidigare forsknings tankar om att det finns djupare kunskaper för eleverna att lära i ämnet, 

förutom färdigheter i skrivning. Dock tycks det finnas brister i läroböckerna i att klara av att motivera vad 

eleverna egentligen ska tillgodogöra sig för kunskaper genom språkhistoria. Detta bekräftar 

forskningslägets resonemang om att det råder oklarheter i vad eleverna ska lära sig i ämnet, då det tycks 

saknas tydliga formuleringar om detta i läroböckerna. 

Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att läroböckerna i svenskämnet möjliggör utvecklandet av 

språkhistorisk medvetenhet. Slutsatsen kan dras mot bakgrund av att de kunskaper som läroböckerna 

förmedlar att eleverna förväntas lära sig genom undervisningen går väl i linje med begreppet 

språkhistorisk medvetenhet. Vad eleverna förväntas utvinna av undervisningen är däremot inte något som 

tydligt motiveras i läroböckerna för eleverna, vilket speglar nuvarande styrdokument som med knappa 

formuleringar endast beskriver att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i det 

svenska språkets ursprung. 
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6. METODDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

Förhoppningen med denna uppsats var att den skulle kunna vara ett bidrag till forskningen inom 

språkhistoriedidaktiken, där det förefaller råda stor brist på forskning som behandlat området. Trots att det 

saknas större undersökningar som använt uppsatsens teoretiska begrepp språkhistorisk medvetenhet, 

kändes det ändå meningsfullt att pröva dess applicerbarhet i svenskämnet. I efterhand går det också att 

konstatera att den teoretiska ramen var gångbar i undersökningen, och har kunnat bidra med kunskaper 

om vad läroböcker förmedlar att elever ska tillgodogöra sig genom undervisningen i språkhistoria. 

Denna uppsats går i någon mån att användas för att generalisera möjligheterna för begreppet, men är för 

begränsad för att ge större allmänna slutsatser. Fortsättningsvis krävs det därför att andra forskare 

intresserar sig för området språkhistoria och begreppet språkhistorisk medvetenhet, för att kunna få en 

tydligare bild av dess gångbarhet i svenskämnet. Det skulle exempelvis kunna ske genom större intervjuer 

med lärare, eller med hjälp av en undersökning där begreppet testas att användas i undervisningen. I dagens 

läge tycks dessvärre språkhistorien vara underprioriterad inom den didaktiska forskningen, vilket försvårar 

sådana möjligheter. Det finns därför ett litet hopp om att denna uppsats av mindre art ändå ska kunna bidra 

med att belysa behovet av mer forskning inom språkhistoriedidaktiken.  
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