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Abstract 
 

The national policy document for high school shows that teachers should teach and assess 

student performance in language history. In the current situation, there is no research on how 

teachers should practice the language historical moment in the Swedish language. As a 

consequence of this, the moment becomes strongly bound to the textbooks used, where the 

language of historical epochs is clearly defined to describe the development of the Swedish 

language from a historical aspect. Thus emerges the dilemma that this study aims to elucidate. 

 

A qualitative research method of semi-structured interviews were used to seek answers to how 

five active secondary teachers in the current situation teach in the language of historical 

moment. Central to the study's objectives are how respondents attack the language of 

historical epochs in the learning process and how they clarify the fact that language change is 

a constant phenomenon. 

 

The results demonstrate that the language historical moment get relatively little space in 

Swedish language, possibly due to the local work plan is conspicuous by its absence. The 

teaching that exists is strongly tied to the textbooks that respondents use in teaching, but it 

becomes clear that the torque may experience an educational character when it is put into 

practice despite the traditional textbook production. Respondents find alternative methods to 

highlight the traditional language of historical eras as related to students' understanding of 

language as a phenomenon and the respondents are unafraid to confront the language of 

historical events when they occur in the context of other elements in the Swedish language. 

 

Keywords: language history, language, era lighting, local work plan, experience in education, 

textbooks 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammandrag 

 

De nationella styrdokumenten för gymnasiet påvisar att läraren skall undervisa om samt 

bedöma elevernas prestationer i språkhistoria. I dagsläget saknas det forskning om hur 

verksamma lärare skall didaktisera det språkhistoriska momentet i svenskundervisningen. 

Som konsekvens av detta blir momentet starkt bundet till de läromedel som används, där de 

språkhistoriska epokerna är tydligt avgränsade till att beskriva utveckling av det svenska 

språket ur en historisk aspekt. Därmed framträder det dilemma som denna studie har som 

syfte att belysa.  

 

En kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer användes för att söka 

svar till hur fem verksamma gymnasielärare i dagsläget undervisar i det språkhistoriska 

momentet. Centralt för studiens frågeställningar är hur respondenterna angriper de 

språkhistoriska epokerna i undervisningen samt hur de tydliggör det faktum att 

språkförändring är ett konstant fenomen.  

 

Studiens resultat visar att det språkhistoriska momentet får relativt lite utrymme i 

svenskämnet, möjligen till följd av att den lokala arbetsplanen lyser med sin frånvaro. Den 

undervisning som existerar är starkt bunden till de läroböcker som respondenterna använder 

sig av i undervisningen, men det blir tydligt att momentet får en erfarenhetspedagogisk prägel 

när det sätts i praktiken trots läroböckernas traditionella framställning. Respondenterna finner 

alternativa arbetssätt för att belysa de traditionella språkhistoriska epokerna som relaterar till 

elevernas förståelse om språket som fenomen och respondenterna är orädda för att 

konfrontera språkhistoriska fenomen när de dyker upp i kontext till övriga moment i 

svenskundervisningen.  

  

Nyckelord: språkhistoria, språk, epokbelysning, läromedel, lokal arbetsplan, 

erfarenhetspedagogik.   
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1. Inledning 
 

Med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten står det klart att svenskläraren skall 

undervisa i samt bedöma elevernas kunskaper i språkhistoria (skolverket, 2010-12-27). 

Nationalencyklopedins definition av begreppet språkhistoria är: ”historisk lingvistik, studiet 

av språks förändringar”. Just denna definition är en bra beskrivning av det språkhistoriska 

begreppet så som det belyses inom ramen för denna studie. Tilläggas bör att jag primärt avser 

att avgränsa nationalencyklopedins definition till det svenska språkets förändringar och 

utveckling riktat åt gymnasieskolans svenskundervisning. 

  

Enligt den läroplan som präglar min utbildning till svensklärare är en språkdidaktisk delkurs 

inte obligatorisk. Endast de studenter som väljer att läsa en språkdidaktisk inriktning på D-

nivå har examinerade moment i språkhistoria, medan de som väljer en litteraturdidaktisk 

inriktning helt går miste om detta kunskapsstoff. Jag valde att läsa den språkdidaktiska 

inriktningen och därmed erhållit kunskap om språklig förändring. Trots detta anser jag mig 

ändå ha för dålig ämneskompetens för att kunna bedriva en undervisning av svenskans 

språkhistoriska moment. Med detta sagt, vill jag belysa ett stort problem som svenskläraren 

brottas med. Hur skall en svensklärare bedriva ett undervisningsmoment där ämneskunskapen 

brister?  

 

Den undervisning i språkhistoria jag själv erfarit i grundskola och gymnasium var styrd av en 

lärobok. Momentet präglades av färdighetsträning, där varje epok skulle studeras oberoende 

av varandra för att sedan kunna redogöras för i ett prov. Denna undervisningsmetod känns 

mycket traditionell och möjligen en kontenta av att didaktisk forskning av språkhistoria 

saknas. Dessutom vet jag idag att denna undervisningsform kan vara direkt missvisande, 

eftersom epokbelysning med tillhörande tidsavgränsning inte är representativt för språklig 

förändring. Gertrud Pettersson (1996 s. 11-12) skriver att språket är levande och därmed 

ständigt utsatt för förändring. Språkförändring är en företeelse som är extremt svårt att datera 

då detta är en process som sker under lång tid. 

 

I dagens skola arbetar läraren med en målstyrd undervisning som vilar på grundtanken att 

staten endast sätter upp ramar för verksamheten. Något speciellt innehåll finns inte 

specificerat, utan generella och kvalitativa kunskapsmål är vad som dominerar i de 

styrdokument som läraren måste förhålla sig till. Grundtanken med de målrelaterade 
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styrdokumenten är att de ska bidra till ett stort tolkningsutrymme. Styrdokumentens utförande 

kräver alltså att läraren gör en kvalificerad tolkning av dess innehåll på lokal nivå, av den 

anledning att undervisningen fordrar en lärare som reflekterar kring de didaktiska perspektiv 

som undervisningen skall vila på (Claes Annerstedt, 2008 s. 14; Maria Jansdotter Samuelsson 

& Kenneth Nordgren, 2008 s. 29-30). Med andra ord grundas undervisningsinnehållet på den 

enskilde lärarens tolkning om vad svenskämnet skall föreställa. 

 

Nationalencyklopedins definition av begreppet didaktik är: läran om undervisning. Ordet 

härstammar från grekiskans ursprungliga betydelse, vilken är undervisningskonst. Begreppet 

ämnesdidaktik är en förgrening av didaktikbegreppet, men har en mer direkt specificering till 

enskilt ämne. Ämnesdidaktiken ger fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter 

i hur man undervisar i det specifika ämnet. Den ämnesdidaktiska forskningen hjälper läraren 

att ”tänka som en lärare då man undervisar i ämnets olika delmoment”, eftersom 

ämnesdidaktiken belyser teori och praktik utifrån de didaktiska frågorna; vad(ska vi undervisa 

om), hur(ska undervisningen gå till) och varför(ska vi undervisa i just detta) enligt Svein 

Sjöberg (2000, s. 28-31).  

 

I dagsläget saknas det forskning kring hur läraren skall didaktisera språkhistoriska moment i 

undervisningen. Alltså finns det ingen teoretisk grund att luta sig mot när man planerar 

undervisning av språkhistoria. 

 
1.1 Syfte 

 

Jag valde att läsa den språkdidaktiska inriktningen och har därmed erhållit kunskap om 

språklig förändring. Trots detta anser jag mig ändå ha för dålig ämneskompetens för att kunna 

bedriva en undervisning av svenskans språkhistoriska moment. Till följd därav har jag även 

för lite kunskap om hur språkhistoria med största fördel bör belysas i undervisningen. Jag 

anser att de didaktiska greppen vad, hur och varför måste vara besvarade för att jag med 

självförtroende skall utbilda mina blivande elever enligt skolans nuvarande läroplan. Därmed 

står syftet med denna uppsats klart. Jag vill belysa hur verksamma lärare med arbetserfarenhet 

integrerar språkhistoria i sin svenskundervisning och samtidigt få förståelse för hur de ser på 

språkhistoria som en del av svenskämnet. Två delsyften är att undersöka hur verksamma 

lärare arbetar för att behandla dilemmat med språklig förändring som ett konstant fenomen 

kontra epokbelysningen som ofta finns i läromedel, samt synliggöra den lokala tolkningen av 
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de nationella styrdokumentens inverkan på svenskans språkhistoriska moment. Från mitt 

resultat hoppas jag kunna finna inspiration och lärdom om hur jag skall didaktisera detta 

moment i min kommande undervisning.  

 

Centralt för undersökningen är frågeställningen: Hur undervisar svensklärare i språkhistoria 

samt hur tydliggör man för eleverna att språkförändring är ett konstant fenomen? 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
2.1 Det levande språket 

 

Nick C Ellis (2008, s. 234) skriver att användningen av språk är den direkta orsaken till att 

språklig förändring uppstår. Ellis konstaterande styrks av Pettersson (1996 s.13) som även 

poängterar att språkförändring sker så pass långsamt att den oftast är omöjligt att notera för de 

språkbrukare som befinner sig i mitt i förändringens skeende. Författarinnan (ibid. s. 12) 

skriver vidare att alla som är användare av språk bidrar till dess historia och när människan 

förmår att se på det egna språket ur ett språkhistoriskt perspektiv blir det uppenbart för oss att 

det egna språket är rikt varierat.  

 

Jan Einarsson (2004 s. 36) påvisar att människan, för att erhålla kunskap om språket, måste ta 

hänsyn till samhällets påverkan på det, då språket aldrig är isolerat utan tillhör en 

språkgemenskap. Ellis (2008, s. 242) beskriver denna konstruktion som en konsekvens av att 

människans språk och medvetande är tätt sammanfogade då språkets primära funktion är att 

göra uttryck. Einarsson (ibid.) skriver att språkgemenskapen präglas av språkliga normer. 

Alltså regler för språkliga och icke språkliga beteenden. Normerna är antingen upplevda (hur 

du tror att pratar) eller faktiska (hur du faktiskt pratar). En språkgemenskap kännetecknas av 

att det finns en språklig likhet, språklig interaktion och symbolisk integration. Den 

förstnämnda kan exempelvis utgöras av språkliga variationer som liknar varandra t.ex. de 

skandinaviska språkens samhörighet. Det innebär att man kan höra samt utläsa ur skriftspråket 

att språken ligger geografiskt nära varandra. Einarsson skriver att språklig interaktion uppstår 

i sociala konstruktioner där flera olika varieteter möts, lämpligtvis i en storstad eller i en skola 

där människor med olika kulturell och således språkliga bakgrunder tvingas till integration. 

 

Einarsson (2004 s. 38) håller med Ellis (2008, s. 234) och Pettersson (1996, s. 13) i 

konstaterandet att språket ligger i ständig förändring och påvisar även att språket kan studeras 

både individuellt och socialt. Det är betydande för människans trygghet genom att det direkt 

markerar identitet och etnicitet, något som styrks av Jacqueline Nuygen & Bradford Browns 

kvalitativa studie. De lät intervjua 28 ungdomar i syftet att undersöka vilka identitetsskapande 

trygghetsmarkörer respondenterna använde sig av. Språket och val av klädstil var mest 

framträdande av de nyckelstrategier som belystes i studiens resultat för att markera identitet 

och social status (Nuygen & Brown, 2010 s. 862).  
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Einarsson (2004 s. 39-40) skriver att trygghetsmarkeringar existerar på två plan, dels 

subjektivt då identiteten byggs upp av de egenskaper vi själva och andra anser att vi besitter, 

dels tillsammans med den sociala identiteten som byggs upp av de sociala grupper vi tillhör 

genom att ”Jaget” bekräftas att vara unikt. Poängteras bör att lika mycket som människan 

behöver vara unik behöver hon även tillhöra en gemenskap vare sig detta rör sig om andras 

likheter eller olikheter. Språket blir således ett eller flera kulturdrag som markerar eller 

avslöjar ens etiska och kulturella hemvist. 

 
2.2 Språkhistoria i skolans nationella styrdokument 

 

Vid en närmare granskning av skolans styrdokument, blir det tydligt att kunskap om språkets 

utveckling genomsyrar undervisningen såväl på grundskolan som i gymnasiet. Med de 

nationella kursplanerna för svenska A och B på gymnasiet i åtanke, blir det tydligt att kunskap 

om språkets utveckling ur ett historiskt perspektiv får ett befintligt utrymme. I läroplanen för 

svenska i grundskolan framgår det att språkets struktur och uppbyggnad ur ett historiskt 

perspektiv fördjupar förståelsen, medan ett av målen för ämnet i Svenska A belyser att 

eleverna skall kunna formulera tankar och iakttagelser samt göra egna textbedömningar 

genom läsning av texter från olika tider och kulturer. Eleven skall även känna till några 

vanliga myter och motiv i litteratur som speglar frågor som har sysselsatt människor under 

olika tider. Utöver detta skall eleven även lära sig grundläggande skillnader mellan talat och 

skrivet språk samt hur det svenska språket är uppbyggt. Mål som eleven skall uppnå efter 

avslutad kurs i Svenska B som relaterar till språkhistoria är att kunna göra iakttagelser av samt 

kunna diskutera språkliga varieteter och känna till några väsentliga drag om hur det svenska 

språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar (Skolverket, 2010-12-12). 

  

Trots att språkhistoriska kunskapsmål finns angivna i styrdokumenten för både svenska A och 

B på gymnasiet, är det endast i svenska B som det tydligt framgår att elevens språkhistoriska 

kunskaper skall betygssättas. För att bli godkänd i ämnet skall eleven iaktta och reflektera 

över historiska och sociala språkskillnader samt minoritetsspråkens ställning i Sverige. För att 

nå ett VG skall eleven kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, 

ursprung och deras påverkan på svenska språket samt utifrån textstudier urskilja likheter och 

skillnader mellan de nordiska språken. För att nå kursens högsta betyg skall eleven kunna läsa 

texter av många olika slag samt analysera dem i förhållande till den miljö, tid och samhälle 

där den från början uppstod (Skolverket, 2010-12-12).  
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2.3 Nationella styrdokument kontra lokal arbetsplan 

 

Lärarens uppdrag styrs av nationella styrdokument. Dessa inbegrips dels av den nationella 

läroplanen, dels av nationella kursplaner där även betygkriterier framträder. Den förstnämnda 

berör framför allt skolan som institution, det finns med andra ord en läroplan för varje 

skolform. Den sistnämnda är ett direkt reglemente för hur det enskilda ämnet skall bedrivas 

och vad läraren i kunskapsväg skall erbjuda eleven. I den nationella kursplanen för 

svenskämnet framgår det vad ämnet syftar till, mål för eleverna att uppnå vid kursens 

avslutande samt betygskriterier, ett bedömningsunderlag för läraren att ta hänsyn till vid 

bedömningen av elevernas prestationer. De nationella styrdokumenten är utformade och 

fastställda av regeringen och skapade i syftet att frammana ett reflekterande kring dessa. 

Resultatet av denna process blir en så kallad lokal arbetsplan (Skolverket, 2010-12-12; 

Annerstedt, 2009 s. 95).  

 
Enligt Annerstedt (2009 s. 99) bör varje skola ha en lokal arbetsplan att använda sig av som 

riktmärke i sin arbetsvardag just därför att den nationella kursplanen är alldeles för diffus. 

Mossberg Schüllerqvist (2008 s.123-124) driver resonemanget steget längre och påvisar att 

styrdokumenten är utformade så att de kräver en lokal arbetsplan då varken arbetsmetod och 

övrig organisation finns tillgängliga. Tolkningsutrymmet finns just därför att läraren ska sätta 

en professionell och personlig prägel på ämnet. Annerstedt (ibid. s.191) anser att det bör 

finnas en lokal arbetsplan för varje enskilt ämne, eftersom styrdokument kräver att 

verksamma lärare sätter sig ned och tillsammans tolkar den nationella läroplanens innehåll, i 

syftet att konkretisera de nationella styrdokumentens kunskapsmål genom att sätta ett relevant 

innehåll som gör att eleverna kan nå uppställda betygskriterier. Vidare anser Annerstedt (ibid. 

s. 189) att den största risken med att inte använda sig av en lokal arbetsplan är att den 

verksamma läraren förlorar sin förankring i ämnets syfte och mål. Undervisning och 

bedömning riskerar därmed att bli godtycklig och går mer eller mindre på rutin. 

 

Huvudsyftet med att skriva en lokal arbetsplan är att bygga en broar, dels mellan staten och 

den enskilde läraren, dels mellan läraren och eleven. För att skriva en lokal arbetsplan krävs 

reflektion över sin yrkesroll. Denna reflektion blir sedermera en konkretisering av vad som 

krävs av både lärare och elev. Förhoppningen är att innehållet i en lokal arbetsplan är 

förankrade med elevernas verklighet, då den är skriven av deras egen lärare och därmed mer 
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lättförståelig än de nationella styrdokument som är skrivna av politiker. (Annerstedt 2009, s. 

99).  

 
2.4 Svenskämnet från färdighetsämne till erfarenhetspedagogiskt bildningsämne 

 

Svenska modersmålsämnet etablerades som eget ämne 1878. Den centrala ställning som 

ämnet har i skolan i dag, upprättades i början av 1900-talet. Efter andra världskriget bröts de 

gamla skolformerna och könsfördelad undervisning med grundtanken ”ett ämne för alla i 

svenska skolan”(Kerstin Bergöö, 2005 s. 37). Svenskämnet har fram till 80-talet haft en stark 

prägel av färdighetsämne. Eleverna skulle tala och skriva ett rikssvenskt språk och vägen att 

nå detta var en grammatikundervisning som härrör från den tyska strukturalismen som 

Pettersson (1996) beskriver på s. 24. I dag ser svenskämnet något annorlunda ut. Den främsta 

anledningen till denna omkonstruktion vilar på att skolan på senare tid har fått ett dubbelt 

uppdrag; att inte endast förmedla kunskap utan även fostra eleverna till demokratiskt tänkande 

individer (Molloy 2007, s. 30). Med dagens styrdokument som utgångspunkt, står det klart att 

ämnet har gått från att vara ett mer eller mindre renodlat färdighetsämne med prägel av 

isolerad färdighetsträning till ett mer erfarenhetspedagogisk ämne, där elevernas skriv och 

läsutveckling sätt i centrum genom att just läsa och producera texter med reflekterande inslag 

(Bergöö, 2005, s. 47). 

 

Didaktikern Jan Malmgren (1996 s 69-91) urskiljer tre ämneskonceptioner som blivit mycket 

omtalade och nästintill identifierande för ämnet så som det ser ut idag; svenska som 

färdighetsämne, svenska som erfarenhetspedagogiskt bildningsämne och svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne.  Svenska som färdighetsämne innebär att undervisningen 

bygger på en formalisering av språkliga färdigheter. Eleverna skall utveckla sitt språk genom 

att språkliga delfärdigheter övas i isolerade moment som upprepas. I denna konstruktion är 

svenskämnet främst ett språkämne som skall vara eleverna till praktisk nytta. Litteratur har 

knappast ett egenvärde, utan det som eleverna läser läses just i språkutvecklingssyfte. Svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne har ett bestämt innehåll där förmedling av ett litterärt 

kulturarv står i centrum. Detta kanon består av klassiska verk som anses vara 

personlighetsutvecklande. Grammatik och språkhistoria utgör självständiga moment i denna 

konstruktion. Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne skiljer sig från ovanstående 

konstruktioner i hänseende att denna helt och hållet utgår från elevgruppens referenser genom 

att elevernas språk skall inordnas i ett sammanhängande kunskapssökande arbete. Innehållet 
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är viktigt och styrs utifrån elevernas intressesfär, som är en förutsättning för utveckling av läs 

och skrivkunnighet. Den språkliga produktionen skall helt och hållet utgå från och ingå i ett 

kommunikativt sammanhang. Ett mål inom ämnet är att utveckla elevernas sociala och 

historiska förståelse av mänskliga frågor. Läsning av skönlitteratur i denna konstruktion tjänar 

som syfte att gestalta olika mänskliga erfarenheter.  

 
2.5 Didaktikerns utmaning 

 

Bergöö (2005 s. 13-26) inleder sin avhandling med att reda ut svenskämnets uppdrag. Hon 

refererar till den politiska debatt som rört skolans roll som fostrare av unga 

samhällsmedborgare till demokratiskt tänkande individer i samklang med ett tillväxtsyfte ut 

ett ekonomisk perspektiv och lyfter därmed aspekten av skolans dubbla uppdrag. Bergöö 

(2005 s. 39-42) belyser Pedagogiska gruppen bestående av bland andra Ulf Teleman, Jan 

Einarsson, Jan Thavenius, Lars- Göran Malmgren och Johan Elmfeldt som de didaktiker som 

haft mest betydelse för hennes roll som lärarutbildare i svenska. Vidare åskådliggör hon att 

Pedagogiska Gruppens arbete utgjordes av olika försök att diskutera och omformulera skolans 

mål, arbetsformer och innehåll. Utifrån detta arbete konstruerade de tre ämneskonceptioner 

för svenskämnet: kommunikativa kvalifikationer, psykologiska kvalifikationer och 

kunskapskvalifikationer. De kommunikativa kvalifikationer är dels formella och rör förmågan 

att följa språkliga normer, dels funktionella och rör elevernas möjligheter att göra sig 

förstådda, alltså att förstå skriftlig såväl som muntlig kommunikation av olika slag. 

Pedagogiska gruppen menar att samtliga tre kvalifikationer alltid på något vis finns med i 

svenskundervisning. Läraren påverkar dessa i den grad att hon antingen har ett formellt eller 

funktionellt arbetssätt. 

 

Bergöö (2005) hade ett dubbelt syfte med sin avhandling, vilket berörde att dels granska 

svensklärarutbildningen samt att analysera och tolka sina respondenters 

svenskämneskonstruktioner. I studiens resultatdel står det klart att respondenterna anser att 

det finns två svenskämnen. Dels det ”nya” som direkt kan sammankopplas med Malmgrens 

(1996) erfarenhetspedagogiska bildningsämne, dels det ”gamla” traditionella svenskämnet, 

med isolerad färdighetsträning. Det ”nya” ämnet är något respondenterna lär sig i sin 

utbildning på universitetet, medan det ”gamla” är den verklighet de möter under sin 

verksamhetsförlaga utbildning. Det blir även tydligt att respondenterna finner didaktiska 

svårigheter i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Denna svårighet speglas främst i 
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det didaktiska begreppet ”vad”. Vad de ska välja att undervisa i och vad eleverna skall lära 

sig hämtas inte ur inspiration från utbildningen utan från den verklighet respondenterna själva 

hade varit elever i. Den traditionella undervisningen är alltså den rådande i dagens skola om 

man utgår från Bergöös (2005 s. 251) studie. 

 

Resultaten av Bergöös (2005) studie är något som styrks av Gunilla Molly (2007, s. 41). 

Enligt henne är kunskap om att svenskämnet är en konstruktion, som förändras och påverkas 

utifrån olika samhälliga intressen en viktig ämnesdidaktisk kunskap för en lärare att ha i 

åtanke. En klassrumssituation är aldrig statisk och därmed alltid föränderlig. Vad ämnet blir 

och innehåller varierar från tid till tid. Hon refererar till Thavenius som påstår att när man 

talar om att ett ämne har en inneboende kärna innebär det att man menar att det borde ha det. 

Kunskaper om ämnet som ett historisk och kulturellt fenomen är däremot nödvändiga om man 

på kvalificerad nivå skall kunna delta i ämnesdidaktiska studier och få förståelse för att ämnet 

blir en produkt av olika intressen. Molloy (2007, s. 40) påvisar att det ändå i slutändan är den 

enskilde läraren som styr vad ämnet skall erbjuda eleverna, något som helt och hållet är färgat 

dels av den teori denne mött under utbildningen, dels de ämnestraditioner denne själv mött 

under sin egen skoltid. 

  

Vidare skriver Molloy (2007, s. 33) att läraren är ett reflekterande subjekt som kan använda 

begreppsliga modeller som instrument för reflektion och vidare förklara sina val utifrån 

didaktiska teorier, något som krävs då hon ska presentera kursmål och betygskriterier för 

eleven och dennes anhöriga. Genom detta kan hon dessutom enklare motivera hur utvalda 

undervisningsmoment utgör en enhet av ett större sammanhang och därigenom koppla 

undervisningen till skolans dubbla uppdrag. 

 

2.6 Språkhistoria i praktiken  
 

Bengt Brodow (1996 s. 314) tar sig an problematiken kring språkorientering. Han är 

medveten om att detta är ett moment som ofta får ge vika för andra moment, som i 

svenskundervisningen väger tyngre. Dock poängterar han att varje lärare borde ha som mål att 

ge eleverna insikt i hur komplicerat och effektivt instrument språket är samt att belysa att 

kunskapen om språket är likvärdig med alla andra värdefulla kunskaper som människan 

erövrat. Brodow (ibid. s. 322) ställer sig skeptisk till isolerad färdighetsträning samtidigt som 

han medger att denna pedagogik har stort genomslag i svenskämnet, framförallt vid det 
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språkhistoriska momentet. Författaren menar vidare att det existerar en traditionell strategi 

bland dagens svensklärare då de undervisar i språkhistoria och att denna består av en 

genomgång av de klassiska språkhistoriska epokerna med början från runskriften och framåt. 

Det indoeuropeiska språkträdet har även stort genomslag. Brodow (ibid. s. 322) presenterar 

sedermera alternativa arbetssätt i det språkhistoriska momentet där omvänd kronologisk 

belysning av epokerna och utomhuspedagogik får stort genomslag för att göra 

undervisningsmomentet mer lättillgängligt för eleverna. Författaren (ibid.) belyser även att 

orientering i skriftdokument från äldre tider har ett kunskapsvärde och ger en inlevelse i liv 

och tanke för de livsförhållanden som rådde då texten skrevs.  
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3. Metod 
 
3.1 Design  

 

För att bearbeta undersökningens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av en 

studie av kvalitativ art. Detta metodval motiveras med min intention att använda språket som 

verktyg för att införskaffa mig förståelse av hur människor förhåller sig till ett särskilt 

fenomen, vid en viss tidpunkt enligt Kvale (1997, s 13).  

 

Studiens inledande frågeställningar omformades till en intervjuguide som bestod av 14 frågor, 

med vilka jag ville tillhandahålla så mycket information som möjligt om respondenternas 

erfarenheter och åsikter för att vidare fånga essensen av deras upplevelser. Hassmén & 

Hassmén (2009, s. 254) skriver att den semistrukturerade intervjun frambringar detaljrika 

beskrivningar av respondentens föreställningsvärldar då merparten av frågorna öppna, vilket 

är motiveringen till att denna intervjuform valdes. Redan då jag skrev intervjuguiden hade jag 

alltså i åtanke att respondenterna skulle kunna belysa värdefulla aspekter under samtalets 

gång som jag inte tidigare tänkt på själv. Vidare skriver författarna (ibid. s. 255) att den 

semistrukturerade intervjun bygger på att intervjuguiden endast används som mall för 

samtalet, snarare än att punktenligt följas. På så vis blir det friare för forskaren att låta 

respondenternas svar styra samtalets gång på ett naturligare sätt än vid en strukturerad 

intervjuform. 

  

Jag valde att genomföra min studie med sex respondenter, inklusive min pilotstudie. Fem 

respondenters svar kom alltså att revideras och tolkas med hjälp av fenomenologisk analys 

(eng. Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) och sedermera utgöra det resultat som 

studien svarar för. Anledningen till att urvalet hamnade på just fem var att jag ansåg detta 

antal ändamålsenligt för studiens syfte och omfång (Osborn & Smith 2003, s. 53; Kvale 1997, 

s. 98). 

 

3.2 Urval 
 

För att undersöka min studies syfte och frågeställning har jag valt att använda mig av primär- 

och sekundärkällor. Primärkällorna består av intervjuer. Sekundärkällorna vilar på ett urval av 

de läroböcker som respondenterna använder sig av i sin undervisning samt tidigare forskning 

om svenskämnet i stort.  
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Jag har valt att intervjua fem svensklärare som är verksamma inom två olika kommuner 

någonstans i Mellansverige. Alla respondenter är verksamma på gymnasiet och undervisar i 

samtliga kurser i svenska. Två av respondenterna undervisar elever på yrkesförberedande 

program och övriga undervisar elever på studieförberedande. Jag började med att utgå från en 

svensklärare som jag haft som handledare på min verksamhetsförlagda utbildning och gav 

henne i uppgift att handplocka fyra andra respondenter som hon visste undervisar i samtliga 

av svenskans kurser på gymnasiet. Därmed lät jag urvalet grundas enligt snöbollsmetoden 

(Hassmén & Hassmen, 2008 s. 109). Poängteras bör att samtliga respondenter är verksamma 

på olika skolor. 

 

Den första läraren är 34 år och har arbetat som svensklärare på gymnasiet i sju år. Hon 

undervisar elever på Naturvetenskapliga programmet. Den andra läraren är 38 år och har 

undervisat gymnasieelever i svenska i fyra år. Denne lärare undervisar elever från både 

yrkesförberedande och studieförberedande program. Den tredje läraren är 29 år och arbetar 

som svensklärare för gymnasiet sedan två år tillbaka. Dessförinnan tjänstgjorde denna lärare 

på en högstadieskola. Den tredje läraren undervisar endast elever från studieförberedande 

program. Fjärde respondenten presenteras av en gymnasielärare som tog sin examen för 

knappt ett år sedan. Hon är yngst med sina 25 år och är verksam på en gymnasieskola sedan 

åtta månader. Hon undervisar elever från både studieförberedande och yrkesförberedande 

program. Dem femte läraren är 48 år och är därmed den respondent som har mest 

arbetserfarenhet i mitt urval. Han har undervisat gymnasielever i svenska i 16 år och är 

verksam på en skola med endast studieförberedande program. 

 

3.3 Intervjuguide 
 

För att behandla min studies syfte valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer, 

då jag i ett tidigt stadium hade vissa föraningar om att respondenterna skulle lyfta aspekter av 

olika fenomen som jag själv inte hade reflekterat över när jag skrev min intervjuguide. Kvale 

(1997, s. 121) skriver att den semistrukturerade intervjun främjar förståelsen för människors 

livsvärldar då frågorna är av öppen karaktär som manar respondenten till rika beskrivningar. 

Intervjusituationen blir således som ett normalt samtal som förhåller sig till det syfte som 

forskaren ämnat att ge studien. Osborn & Smith (2003, s. 58-59 ) beskriver den 

semistrukturerade intervjuguiden som en mall för samtalet, för forskaren att ringa in de teman 

som denne vill ha belysa med samtalet och behöver vid denna intervjuform inte vara punktligt 
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bunden till intervjuguidens struktur. Det är respondenternas uttömmande svar som styr i 

vilken ordning frågorna uppkommer, för att samtalet skall ske så naturligt som möjligt. 

  

Som jag erinrade läsare om tidigare så bestod intervjuguiden av 14 frågor som var utformade 

så att svaren skulle kunna exemplifieras och framförallt mana respondenten till reflektion för 

att ge så detaljerade svar som möjligt. Osborn & Smith (2003, s. 59) skriver att öppna frågor 

som kan ge rika beskrivningar av en upplevelse sätter sin prägel på den semistrukturella 

intervjun. Således inledde jag intervjun med en fråga som rörde respondenternas syn på 

språkhistoria och lät respondentens svar vägleda till den fråga som bäst lämpades för samtalet 

att komma näst.  

 
3.4 Genomförande 

 

För att bepröva min intervjuguide valde jag att genomföra en pilotintervju. Denna utfördes på 

en svensklärarstudent i min egen ålder. Hassmén & Hassmén (2009, s. 255) förklarar 

pilotintervjuns syfte med att forskaren gör en kvalitetsgranskning av denna. Genom att testa 

sin intervjuguide kan forskaren kontrollera att frågorna i intervjuguiden är begripliga samt 

berör det väsentliga temat för studien. 

  

Min första kontakt med respondenterna skedde per telefon. Jag var noggrann med att 

presentera vad min studie skulle beröra för ämne, utan att avslöja dess direkta syfte. 

Anledningen till detta var att jag inte ville att respondenterna skulle förbereda sig till den grad 

att de redan innan intervjutillfället var inlästa på den information de möjligen förväntande sig 

att jag ville ha (Hassén & Hassmén 2008 s. 142). Samtliga telefonsamtal genererande till ett 

personligt möte på respondenternas arbetsplats. Själva intervjusamtalen hölls i ett avskilt 

arbetsrum för att eliminera störningsmoment i största möjliga mån. Jag inledde det personliga 

mötet med att berätta om studiens syfte samt poängtera att samtalet skulle spelas in i 

transkriberingssyfte. Jag påvisade även att intervjusamtalet var frivilligt. Om respondenterna 

inte ville svara på någon speciell fråga eller helt avbryta intervjun så var det självklart 

acceptabelt. Anledningen till att jag valde att göra en ljudinspelning under varje 

intervjusamtal var att jag under samtalets gång skulle kunna ha möjlighet att tillgodogöra mig 

respondenternas icke-verbala språk samt kunna transkribera ut vissa emotionella drag som 

rösten avslöjar (Kvale 1997 s. 147). Jag var noggrann med att påvisa att inspelningsmaterialet 

var konfidentiellt, att det endast skulle transkriberas samt analyseras av mig. Jag valde att 



 

 
14 

spela in intervjuerna på min mobiltelefon med anledning av att jag med fördel kan synka 

ljudspåret med ett program på min dator. 

 

Trots att jag hade som mål att intervjuerna inte skulle avslutas innan samliga frågor ur 

intervjuguiden var besvarade, skilde sig kvalitén på intervjusamtalen åt väsentligt. Trots att 

jag hade gjort en pilotintervju kände jag att det fanns vissa svårigheter att finna intressanta 

teman i de beskrivningar som den första respondenten gav mig. Detta bidrog till att jag mer 

eller mindre punktenligt följde min intervjuguide och blev ouppmärksam på reflekterande 

tystnad. Så fort respondenten inte talade, fyllde jag ut tystnaden med att leverera en ny fråga 

som i vissa fall inte knöt an till den information hon tidigare gett mig i sina svar. Jag vågade 

inte heller säga ifrån och be henne tydliggöra de delar av samtalet som jag inte förstod trots att 

jag var ihärdig med att kräva exemplifieringar. Min orutin och vad den berodde på stod klart 

för mig först när jag satte mig ner för att transkribera intervjun. 

 

De efterföljande intervjuerna tog betydligt längre tid att genomföra än den första. Vad som 

utgjorde skillnaden var att jag lät bli att ägna intervjuguiden någon större uppmärksamhet. Jag 

hade mer eller mindre lärt mig frågorna utantill, vilket gav mig större frihet att låta 

respondenternas svar styra samtalets gång. Därmed blev samtalen rikare på information. Jag 

lät även reflekterande tystnad utgöra en större del av konversationen än tidigare för att låta 

respondenterna reflektera över vad de sagt och även få chans att bidra med ytterligare 

beskrivningar (Kvale 1997, s. 125). 

 

Kvale (1997, s. 124) beskriver de typer av frågor som han anser är identifierande för den 

semistrukturella intervjun. Jag var noga påläst om dessa och valde sedermera att låta samtliga 

kombineras under samtalets gång. Alltså kom samtalet att utgöras av: inledande, 

specificerande, uppföljande, sonderande och strukturerande frågor för att få en så heltäckande 

bild som möjligt av respondenternas föreställningsvärldar. Vid slutet av varje intervjusamtal 

sammanfattade jag den information som respondenterna givit mig, med hänvisning om att 

tillrättalägga potentiella missförstånd. Jag bad även respondenterna om lov att få återkoppla 

till dem om jag ansåg att validiteten på mitt resultat skulle stärkas av en sådan insats 

(Hassmén & Hassmén 2008 s. 257- 258). 
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3.5 Databearbetning 
 

Den information jag insamlat från intervjutillfällena lades upp som enskilda ljudfiler i 

medieprogram på min dator. Varje intervju blev alltså en ljudfil, vilket var nödvändigt för att 

hålla isär informationen, då varje intervju representerar en enskild individ. Hassmén & 

Hassmén (2008, s. 260) skriver att intervjuerna blir emiriskt datamaterial först när de 

transkriberats, vilket innebär en omvandling av talspråk till skriftspråk. Transkriberingen skall 

ske ordagrant vilket medför att forskaren måste skriva ut tecken även för icke-verbalt språk så 

som talpauser, suckar, tvekningar och entusiasm. Jag transkriberade intervjuerna ord för ord 

och satte ut parenteser med tecken för olika former av ickeverbalt språk. Efter varje 

transkriberad intervju läste jag det färdiga materialet flera gånger för att verkligen sätta mig in 

i de data jag erhållit. När samtliga transkriberingar var klara analyserade jag materialet i 

enlighet med tolkande fenomenologisk analys (eng. Interpretative Phenomenological 

Analysis, IPA). IPA är en förgrening av fenomenologin där intresset för individens unika 

upplevelser av ett specifikt fenomen är det väsentliga. Tolkningsmodellen utgår ifrån att det är 

omöjligt att få direkttillgång till individens livsvärldar, då den givna informationen alltid 

färgas av forskarens subjektivitet (Hassmèn & Hassmén 2008, s. 333). Först när jag läst mina 

transkriptioner ett flertal gånger gav jag mig på att djupanalysera dem. Vid djupanalysen 

utgick jag från respondenternas svar och fann beröringspunkter i dessa som vardera kom att 

representera ett tema i mitt resultat. Att finna beröringspunkterna och att tematisera dessa var 

det arbete i analysen som krävde mest tid, näst efter transkriberingarna. Lösningen kom, då 

jag i högermarginalen på varje transkription gjorde noteringar på det essentiella i 

respondenternas svar på respektive fråga. Dessa noteringar grupperade jag efter 

meningsinnehåll. De blev såkallade subteman. Noteringarna kom att utgöras av nyckelord, 

som i sin tur utgör ett tema. Nyckelordet markerades med en siffra som svarade för i vilken 

transkription ordet fanns att finna, dels med en andra siffra som visar mer precist vart citatet 

går att hitta. Följden av detta arbetssätt är ett intyg om att min analys grundades på empiri. 

 

3.6 Trovärdighet och validitet 
 

Kvale (1997, s. 214) skriver att begreppet validitet inom kvalitativ är direktrelaterat till hur 

forskaren samlat in och bearbetat sitt material. Enligt Hassmén & Hassmén (2008, s. 155-159) 

är validitetsbegreppet intimt sammankopplat med studiens trovärdighet, då validiteten är ett 

mätinstrument för hur väl forskaren har lyckats att undersöka det fenomen som från början 
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var hennes avsikt. Vilket vidare innebär att om studiens validitet är låg har forskaren inte 

lyckats med att infria undersökningens syfte och därmed blir även dess trovärdighet låg.  

 

Hassmèn & Hassmén (2008, s.158) skriver att den mänskliga faktorn har en direkt påverkan 

på en kvalitativ studies validitet, då det är forskaren som samlar in och analyserar den 

information som respondenten bidrar med. Därmed stod det klart för mig att intervjusamtalets 

förutsättningar och genomförande har ett stort genomslag för studiens validitet. 

 

Som jag erinrade läsaren om på sidan 13, så valde jag att inte avslöja mer än nödvändigt om 

studiens syfte när jag presenterade min angelägenhet över telefon. Jag ville undvika att 

respondenterna i förväg skulle skapa sig en föreställning om vilken information jag ville ha ur 

dem. Jag var även noggrann med att inte avslöja personliga värderingar samt att agera så 

neutralt som möjligt under samtalet för att uppmuntra respondenterna att tala fritt, något som 

Kvale (1996 s. 38-39) anser påverkar studiens trovärdighet i positiv riktning. 

 

Jag valde att genomföra intervjuerna i ett avskilt arbetsrum på respondenternas arbetsplats. 

Detta var ett strategiskt val från min sida av främst två skäl, dels ville jag frambringa att 

respondenterna skulle känna sig trygga, dels ville jag minimera riskerna för de 

störningsmoment som skulle kunna uppstå i ett arbetsrum eller i en lektionssal.  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 
 

Kvale (1997, s. 104) beskriver en kvalitativ undersökning som ett moraliskt företag, då 

forskaren måste förhålla sig till etiska riktlinjer under hela studiens gång. Forskaren har etiska 

förpliktelser redan vid syftets tematisering såväl som vid studiens rapportering. Vad som 

genomsyrar forskarens etiska ansvar är respondenternas anonymitet och studiens 

vetenskapliga värde.  

 

Hassmén & Hassmén (2008 s. 389) belyser vetenskapsrådet som den organisation som skapat 

de etiska riktlinjer som forskare måste förhålla sig till vid kontakt med respondenter. 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

benämningarna på dessa som har till syfte att skydda de individer som ställer upp i 

forskningsprojekt. 
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För att infria det etiska informations- och samtyckekravet var jag noggrann med att berätta 

studiens generella syfte samt att deras deltagande var frivilligt redan innan dess att 

respondenterna hade accepterat att ställa upp i min undersökning. För säkerhets skull 

återberättade jag informationen en andra gång på plats precis innan intervjun skulle äga rum. 

 

Innan dess att vardera intervju skulle påbörjas var jag tydlig med att berätta att respondenten 

skulle ges största möjliga konfidentionalitet. Detta innebär att respondenterna är anonyma 

deltagare i studien. Jag har varit noggrann med att inte avslöja deras identitet, varken i skrift 

eller tal. Jag var även tydlig med att påvisa att varje intervjuinspelning skulle raderas så fort 

transkriptionen av den var färdig. Likaledes skulle transkriberingarna förstöras så snart 

analysen var klar. Jag påvisade likaledes att jag var ensam om att analysera den givna 

informationen. Slutligen infriades nyttjandekravet eftersom jag redogjorde för respondenterna 

att den information de gav mig enbart skulle användas för mitt forskarändamål vid denna 

studie. 
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4. Resultat 
 

Resultatet består av tre delar. Den inledande delen består av en granskning av de läromedel 

som respondenterna använder sig av i undervisningen, den andra delen är den empiri som 

intervjusamtalen generade och den tredje och avslutande delen utgörs av en 

resultatsammanfattning för att läsaren enklare ska kunna tillgodogöra sig kommande 

diskussionsdel. 

 

4.1  Språkhistoria i några läromedel 
 

Vid närmare granskning av fem läroböcker för svenska A och B för gymnasiet står det klart 

att språkhistoria utgör en förhållandevis liten del av svenskämnet i dessa. De läroböcker jag 

valt att titta närmare på är Ekegrens Svenska A + B (2004), Svenska i tiden (2009), Svenska 

spår (2002), Texter och tankar- språket! (2004) samt Praktisk handbok i Svenska (2001). Det 

läroböckerna har gemensamt är att språkhistoria presenteras som en förgrening till ett större 

avsnitt som hör språkundervisning till. Ingen lärobok ger språkhistorian större omfattning än 

28 sidor, räknat i överkant. Den generella framställningen är epokbelysning, med en kort 

historieskrivning av dessa presenterade med en tidsavgränsning för när dessa ägde rum. Att 

språket är utsatt för ständig förändring, samt att tidsaspekten vid varje epok finns av praktiska 

skäl och endast bör ses som en fingervisning, framgår endast i Ekegrens Svenska A+B (2004). 

Utdrag ur Den äldre västgötalagen, bilder på runor med runskrift, språkfamiljernas stamträd 

och Gustav Vasas bibel är stereotypa för det språkhistoriska avsnittet. Dock skiljer sig 

presentationen av epokerna åt hos två av läroböckerna. Varken Svenska spår (2002) eller 

Texter och tankar- språket!(2004) faller inom ramen av den traditionella epokbelysningen, då 

språkavsnittet i dessa inleds med Runsvenska perioden med exemplifiering av futharken och 

lånord från runsvenska i dagens språkbruk. Vidare efterföljs Den runsvenska perioden av Den 

tyska perioden. Bakomliggande faktorer till varför lågtyskan florerade det svenska språket 

med nya ord presenteras kort. Nästkommande period i boken är Den franska perioden som 

presenteras på samma sätt som Den tyska perioden. Sist ut är Den engelska perioden som 

inbegriper det ordförråd som svenskan består av idag.  I Texter och tankar- språket!(2004) 

inleds dessutom det språkhistoriska avsnittet med en genomgång av vad som påverkar 

språklig förändring samt vad denna förändring får för konsekvenser för både samhället i stort, 

samt på individnivå.  
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Kontentan blir alltså att det finns två olika sätt att belysa de språkhistoriska epokerna. De två 

sistnämnda läroböckerna, har liksom övriga, en presentation av de språkhistoriska epokerna, 

även om benämningen av dessa är annorlunda. Istället för att använda benämningarna äldre - 

och yngre nysvenska samt nysvenska presenteras epokerna som tyska, franska och engelska 

perioden. Vad samliga läroböcker har som gemensam nämnare är dock att varje epok avslutas 

med frågor för eleven att arbeta med gällande avsnittet. Dessa ter sig något annorlunda 

beroende på vad det språkhistoriska avsnittet berör. Den traditionella epokbelysningen åtföljs 

av traditionella uppgifter, där eleven skall kunna skriva sitt namn med runor samt tyda ett 

avsnitt av den Äldre västgötalagen, medan läroböckerna som har den alternativa 

epokbelysningen avslutar det språkhistoriska avsnittet med diskussionsfrågor som manar 

eleven till reflektion kring språklig förändring. 

 

4.2 Intervjuempiri 
  

 

Mina respondenter blev tillfrågade om sina upplevelser och sin inställning till språkhistoria 

som moment i svenskundervisningen. Transkriptionerna från intervjusamtalen analyserades 

till en början separat för att sedan figurera tillsammans, eftersom gemensamma drag i 

respondenternas svar uppstod. De likheter som uppkom kom sedermera att utgöra ett tema 

som svarar för det syfte min studie har. Totalt framkom sex teman. För att förenkla för läsaren 

är varje tema presenterat separat och utgör därmed underrubriker i min resultatdel med 

exempel i form av citat som styrker att resultatet inte är godtyckligt utan grundat på empiri. 

 
  

    4.2.1 Den obefintliga språkhistorien 
 
Den föreställning som respondenterna har av språkhistoria är inte endast färgad av den 

utbildning de genomgått. Flera av dem har fått bekanta sig med ämnet under sin utbildning 

och två av respondenterna minns att de fick tenta av ett större kunskapsstoff med fokus på 

språkets historiska epoker. Vad som har störst påverkan för vad momentet innebär i 

undervisningen är dels den undervisning de själva fick erfara under sin gymnasietid, dels den 

kommunikation som uppstår med andra kollegor i det egna arbetslaget. Genom samtal med 

dessa hämtar respondenterna inspiration till den egna undervisningen. 

”Mycket av min erfarenhet kom från när jag själv gick i skolan… och vad man 

hör av kollegor i arbetslaget… Det handlar mycket om vad man lägger 

tyngdpunkten vid i undervisningen.”  
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Den generella åsikten bland respondenterna är att språkhistoria är ett moment som ska ingå i 

svenskundervisningen på gymnasiet enligt de nationella styrdokumenten. Dock är ingen av 

respondenterna förtrogen med skolans lokala arbetsplan. En av respondenterna tycker sig 

kunna referera till att den existerar i någon pärm någonstans, medan övriga ställer sig 

frågande till vad den ens innebär. 

 

”…lokal arbetsplan?...hmm…vad har de andra sagt om det? Detta är ju 

verkligen pinsamt!” 

 

Fyra av respondenterna anser att språkhistoria får ett förhållandevis litet utrymme i 

undervisningen eftersom detta är ett moment som ofta får stå tillbaka för andra ”viktigare” 

delar av svenskan. Litteraturundervisning och skrivkunnighet är vad som genomsyrar dessa 

respondenters undervisning. Detta förringar dock inte det faktum att de anser att språkhistoria 

är ett viktigt moment som bör få större utrymme än vad de erbjuder eleverna. 

 

”Språkhistoria bör man ha. /…/ men jag ska inte sticka under stolen med att det 

är ett moment som får ge vika för andra saker i svenskan.” 

 

Den femte respondenten undervisar förhållandevis mycket i språkhistoria. Hon låter 

momentet utgöra en förgrening inom ett språkavsnitt som fortlöper under en hel termin. 

Denna respondent är den som verkar ha ett större intresse för språket ur historisk aspekt än 

övriga respondenter, då hon upprepade gånger poängterar att det är ett av svenskans mest 

intressanta moment. 

 

”Alltså detta med den historiska biten är så himla intressant och givetvis viktig 

men verkligen intressant!” 

 
     4.2.2 Språkhistoria i periferin kontra isolerat moment 
 

Samtliga respondenter är av uppfattningen att språkhistoria är ett moment som skall existera i 

periferin i svenskundervisningen. Gemensamt för denna polarisering är att respondenterna 

anser att momentet måste belysas i ett sammanhang för att knyta an till elevernas egna 

erfarenheter av språklig förändring.  
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”… eleverna skulle läsa Ett halvt ark papper av August Strindberg och de 

började slänga ur sig kommentarer som ” ’Öh! Han kan ju fan inte stava!’ ” Då 

fick jag gå in och koppla språkhistorian till undervisningen på ett mer naturligt 

sätt än att ha momentet isolerat från en kontext. 

 

En annan respondent arbetar på liknande sätt men får in språkhistoria i samklang med 

litteraturhistoria. Den språkhistoriska epokbelysningen figurerar vid genomgång av litterära 

epoker och den historieskrivning som tillkommer vid dessa. 

 

 ”… Man väver samman momenten på ett snyggt sätt och sätter språkförändring 

i ett sammanhang.” 

En annan respondent arbetade erfarenhetspedagogiskt och lät språkhistoria ta form ur 

elevernas föreställningar och definitioner av språk som begrepp. Momentet blev isolerat och 

taget ur en kontext då hon i sin undervisning utgick från de erfarenheter och föreställningar av 

språk som eleverna redan hade en relation till. 

 

”Vi utgår ifrån elevernas uppfattning om vad språk är, sen började vi beta av 

elevernas egna föreställningar och jobbar med språkhistoria som ett naturligt inslag 

när vi till exempel går igenom språkliga varieteter och låneord.” 

Endast en respondent påpekar att hon arbetar traditionellt med språkhistoria. Hon berättar att 

hon lägger stor vikt vid den historiska aspekten där eleverna skall lära sig de historiska 

epokerna, vad som kännetecknar dem samt mellan vilka tider varje epok äger rum. 

Undervisningen genomsyras av kronologiska genomgångar av varje epok med början vid 

runsvenskan för att sedan arbeta sig framåt till dagens språkbruk. Hon poängterar att 

tidsaspekten är viktig vid epokbelysningen samt att det indoeuropeiska stamträdet är en viktig 

detalj för att visa språkens släktskap. 

 

”… Indoeuropeiska trädet också är en viktig grej för att visa vart språket kommer 

ifrån och då visar grannspråkens betydelse för svenskan idag. 
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4.2.3 Läroboken figurerar som mall för undervisningen 
 

Hur respondenterna angriper språkhistoria i undervisningen skiljer sig åt dem emellan. Vad 

som är gemensamt för samtliga av dem är att de låter läroboken figurera som mall för 

undervisningen. Vid en granskning av dessa står det klart att epokbelysningen av språklig 

förändring är central i denna och blir därmed ett centralt arbetssätt för samtliga, även om 

själva undervisningsstrategierna skiljer sig åt. Något som samtliga respondenter berör i sin 

undervisning är runor och Gustav Vasas bibel. Tre av respondenterna låter språkhistoria bli ett 

traditionellt moment som eleverna får arbeta isolerat med när tid finns. En konsekvens av 

okunskap och bristande planering, enligt respondenterna själva. 

 

”Eleverna får ett språkhistoriehäfte som är hämtat ur läroboken att arbeta med 

på egen hand. Så enkelt jobbar vi med det… det är lite basicgrejer… epokerna, 

trädet och man får översätta gamla ord.” 

  

En annan respondent gör en tidslinje på tavlan med nyckelord eller företeelser som är 

identifierande för varje epok. När hon exemplifierar nyckelorden använder hon termer som 

Futharken, Gustav Vasas bibel, Västgötalagen och låter dessa känneteckna epoken snarare än 

årtal. Hon anser inte att årtalen är viktigt att kunna för eleverna, utan snarare för henne själv 

då de hjälper henne att skapa struktur i undervisningsmomentet. Hon anser att hennes 

arbetsmetod med nyckelord tydliggör historieskrivningen för eleverna. 

 

”Nyckelorden är bättre än årtal för då får eleverna med sig en 

historieskrivning, vad var det som gjorde att man kallar just den epoken för det 

här …” 

 

4.2.4 Språklig förändring är en produkt av människan 
 

Vad respondenterna anser att eleverna måste få med sig från svenskundervisningens 

språkhistoriska moment råder det relativt enade meningar om. Språklig förändring och 

bidragande orsaker till detta fenomen, är vad som genomsyrar respondenternas berättelser. 

 

 ”… vad som hände i Sverige som har gjort att språket ser ut som det gör idag.” 
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Respondenterna anser även att eleverna måste förstå att språket förändras av en orsak samt att 

människan som språklig användare är den direkta faktorn till språkförändring. De anser även 

att det åligger i deras uppdrag att få eleverna att förstå att de själva är historieskrivare genom 

att endast använda sig av språket. 

 

”… liksom att språket är en produkt som står bakom människan och inte 

tvärtom.” 

 

Den femte respondenten som jag nämnde ovan, som påvisat sitt stora intresse för 

språkhistoria, är den enda som lägger tyngd på de historiska epokerna och svenska språkets 

ursprung. Hon har en mer bestämd åsikt om vad språkhistoria är till skillnad för övriga 

respondenter som hade det betydligt svårare att definiera detta begrepp. Hon har en 

föreställning om att det språkhistoriska undervisningsmomentet skall inkludera en tydlig 

epokbelysning och det indoeuropeiska stamträdet. Hon menar vidare att utan dessa moment är 

språkhistorian icke fulländad då hon anser att eleverna måste känna till historien för att förstå 

varför språket ser ut som det gör i nutid. 

 

”De historiska epokerna är viktiga tillsammans med det indoeuropeiska 

stamträdet, utan dom blir det inte språkhistoria…” 

 
    4.2.5 Elevcentrerad epokbelysning 
 

Samtliga respondenter undervisar i språkhistoria med utgångspunkt ur de traditionella 

epokerna. Detta är uppenbarligen det enklaste sättet att ringa in undervisningens moment. 

Trots detta faktum finns ambitionen att göra denna epokbelysning erfarenhetspedagogisk hos 

samtliga respondenter bortsett från en. En gemensam nämnare för detta arbetssätt är att döpa 

om epokerna: äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska till tyska -, franska - och 

engelska perioderna. Genom denna strategi menar respondenterna att eleverna lättare kan 

tillgodogöra sig ett kunskapsstoff, då utländska influenser ligger dem närmre än den 

traditionella tituleringen av epokerna. 

  

”Jag tycker att man ska utgå från elevernas erfarenheter, vad de vet om språket 

idag… alltså vad ord i svenskan kommer ifrån /…/ man rör sig bort från 
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stofilernas språkhistoria och pratar mer om lågtyskan, franskan och dagens 

engelska influenser.” 

 

Ytterligare ett arbetssätt för att relatera epokbelysningen till elevernas föreställningsvärldar är 

att arbeta kronologiskt med utgångspunkt från elevernas språkbruk idag och vidare röra sig 

bakåt i tiden. Alltså omvänd kronologisk ordning från den som presenteras i läroböckerna. 

Klassen börjar med att betrakta dagens språkliga varieteter och låneord för att reda ut dessas 

härkomst, för att strategiskt röra sig bakåt på tidslinjen utan att lägga isolerat fokus på 

epokbelysning. Detta är ett arbetssätt som respondenterna upplever att eleverna lättare tar till 

sig än den traditionella kronologiska ordningsföljden, då språkundervisningen får avstamp i 

aktualitet och därmed erhåller en tydligare röd tråd. 

 

”Jag har provat att arbeta med kronologiskt där vi börjar i nutid och går bakåt 

i stället för att börja på 0 och gå framåt. Det blev väldigt bra faktiskt… eleverna 

hängde med på ett annat vis. ” 

 

 
      4.2.6 Språkhistoriska epoker främjar struktur 
 

Respondenterna ser ett uppenbart problem med att läroböckerna belyser epokerna ur ett 

tidsenligt perspektiv, samtidigt som de har full förståelse varför detta fenomen existerar. 

Läroböckerna har tydliga avgränsningar för varje epok, vilket skapar struktur för läsaren. 

Detta är något respondenterna trycker på som en underlättande faktor för inlärning och är just 

den anledning till att böckerna används som mall för undervisningen i så stor mån. 

Respondenterna är fullt medvetna om att språklig förändring är ett konstant fenomen och att 

det är missvisande att dela in epokerna med tidsavgränsning, då språkförändring inte sker från 

en dag till en annan, vilket läroböckerna mörkar till viss del. 

 

”Eleverna får inte tro att man gick från att skriva med runor till alfabet på en 

dag liksom…” 

 

Ambitionen finns att tydliggöra för eleverna att språket ständigt är utsatt för förändring och 

respondenterna anser att det främsta sättet att konfrontera läroböckernas missvisning är att 

helt utesluta dem ur undervisningen. Då detta är ett alternativ respondenterna inte riktigt vill 
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identifiera sig med, har de andra strategier för att bearbeta dilemmat. Framförallt gäller det att 

tydligt poängtera vid all språkundervisning att språkförändring är en process som inte går att 

datera exakt. Som utgångspunkt för detta resonemang använder respondenterna elevernas eget 

språkbruk. Genom att exemplifiera språkförändring med hjälp av de moderna varieteter som 

eleverna själva kan identifiera sig med tydliggörs den diffusa tidsaspekten på bästa sätt. 

 

”… då blir det lätt för de att relatera till, och så får de förståelse för att det sker 

lite pö om pö och att språket inte kommer att se likadant ut om 100 år som det 

gör idag.… ” 

 

För att tydliggöra att årtalen för epokbelysning är missvisande, trycker respondenterna på 

eleverna skall känna till historiska företeelser som bidrog till språkförändring, samt att 

eleverna bör veta varför en epok följde en annan snarare än mellan vilka årtal epokerna ägde 

rum. En av respondenterna anser att om man påvisar för eleverna att årtalen endast finns för 

att enklare kunna skapa en översikt, en lärobok så är man tydlig nog. En annan respondent 

trycker på att läraren måste hävda att språket aldrig är isolerat, utan förändring sker till följd 

av många olika faktorer som människan står bakom. Därmed blir även språkets rätt och fel en 

spegling av människans syn på språk vid en viss tidpunkt. 

 
4.3 Resultatsammanfattning 

 

Samtliga respondenter har svårt att sätta ord på vad språkhistoria som fenomen är. Dock blir 

det enklare för dem att identifiera företeelsen när den sätts i relation till ett sakligt innehåll i 

skolans undervisningssammanhang. Samtliga respondenter har vetskap om att språkhistoria är 

ett moment som ska ingå i svenskämnet, dock lyser den lokala arbetsplanen med sin frånvaro. 

De föreställningar som respondenterna har av svenskämnets språkhistoria är präglat av den 

undervisning respondenterna själva fick erfara under sin skolgång, deras utbildning samt av 

de samtal som uppstår kollegor emellan på arbetsplatsen. De språkhistoriska epokerna samt 

vad som karaktäriserar dessa, tillsammans med indoeuropeiska stamträdet, är identifierande 

för momentet i stort. 

 

Resultatet visar att språkhistoria är ett undervisningsmoment som får stå tillbaka för andra 

”viktigare” moment i svenskan. Konsekvensen blir att momentet blir läroboksstyrt på grund 

av bristande planering och i vissa fall bristande kunskaper. Detta är trots allt inte de enda 
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förklaringarna till lärobokens stora utrymme i momentet, då respondenterna förespråkar den 

struktur som dessa erbjuder. Lärobokens undervisningsmaterial är av traditionell art och det 

blir tydligt att respondenterna har en erfarenhetspedagogisk inställning till sin yrkesroll, då de 

har ambitionen att endast använda läroboken som mall för undervisningen, snarare än att låta 

eleverna studera på egen hand. Trots detta visar resultatet att denna isolerade studieform 

existerar till viss del. 

 

Resultatet visar att respondenterna undervisar i språkhistoria som både isolerat moment samt i 

samklang med svenskans andra delar. De är även orädda för att angripa elevers frågor om 

språkhistoriska fenomen oberoende av i vilken kontext de uppkommer. Detta bidrar till att 

eleverna undervisas i momentet i större utsträckning än vad respondenterna själva är 

medvetna om. 

 

Samtliga respondenter har uppfattningen att språklig förändring är ett konstant fenomen och 

ser därmed problematiken med läroböckernas tidsenliga epokuppdelning. Sedermera trycker 

respondenterna på att det måste tydliggöras att språkförändring är en process som inte går att 

fastställa vid en viss tidpunkt. Detta görs genom att tydligt påvisa att språket är en produkt av 

människan och att denne skapar regler för språkets vara eller icke vara, en inställning som 

måste genomsyra undervisningsmomentet. Den erfarenhetspedagogiska inställningen blir 

tydlig bland de respondenter som endast använder läroboken som mall för undervisningen 

snarare än att helt utgå från den. Elevcentrerad epokbelysning får stort genomslag på 

elevernas förståelse för att språket är ett levande fenomen som förändras konstant. 
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5 Diskussion 
 
 
5.1 Metoddiskussion 

 

När jag inledningsvis formulerade min studies syfte stod det klart för mig att jag behövde få 

tillgång till respondenternas subjektiva livssyn och erfarenheter för att berika min syn på det 

språkhistoriska momentet i svenskundervisningen. För att detta skulle ske på ett så naturligt 

sätt som möjligt, föll valet på den semistrukturerade intervjun. Denna intervjuform är enligt 

Hassmén & Hassmén (2008, s. 255) självskriven då forskare vill nå djupgående information 

om ett speciellt fenomen. Jag ansåg att då intervjuguiden endast fungerar som en mall för 

samtalet, kommer detta att ske mer naturligt än vid en strukturerad intervju, vilket kan fungera 

underlättande för att respondenterna delar med sig av sina personliga åsikter och erfarenheter 

(se s. 12 i uppsatsen metoddel). 

   

De transkriberade semistrukturerade intervjusamtalen analyserades enligt tolkande 

fenomenologisk analysmodell. Hassmén & Hassmén (2008, s.333) skriver att denna 

tolkningsmodell utgår från ett subjektivt förhållningssätt, vilket innebär att forskarens 

subjektiva erfarenheter färgar resultatet till fullo. Därmed blir den kvalitativa studiens 

trovärdighet helt beroende av hur forskaren samlade in och bearbetade den information som 

respondenterna bistod med. Med detta i åtanke tog jag hänsyn till en rad faktorer vid 

insamlingstillfällena som skulle bidra till att stärka min studies trovärdighet. Först och främst 

eftersträvades att varje intervjutillfälle skulle vara så lika varandra som möjligt och delgav 

samtliga respondenter samma information vid en första kontakt. Jag inledde varje samtal med 

samma fråga som var av öppet slag och under själva intervjusamtalen avslöjade jag inga 

personliga åsikter och värderingar för att undvika att respondenterna skulle svara enligt vad de 

trodde att jag ville höra. Jag var även väl påläst i ämnet redan innan det första intervjusamtalet 

ägde rum för ha möjligheten att avgöra och följa upp de svar som jag trodde hade bärande 

substans till studiens resultat. 

  

Trots att jag förberedde mig så mycket som möjligt vid insamling av studiens material och tog 

ovanstående faktorer i beredskap för att stärka studiens trovärdighet, inser jag nu att 

intervjusituationerna skilde sig åt väsentligt. För varje intervjusamtal som fortlöpte 

utvecklades jag som forskare. Jag lärde mig vilka frågor som behövde bearbetning och vilka 

svar som ringade in intressanta fenomen. Ju mer erfarenhet jag fick, desto mer styrande blev 
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jag under samtalet. Detta var dock ingen medveten handling från min sida, utan endast en 

konsekvens av att mina nyvunna kunskaper direkt påverkar mitt resultat och därmed studiens 

trovärdighet.  

 

Att urvalet hamnade på fem respondenter grundar sig på att jag ansåg att detta var 

ändamålsenligt. Hassmén & Hassmén (2008, s. 108) påvisar att en forskare avslutar sin 

informationsinsamling när denne anser att resultatet är ”mättat” och att ytterligare 

respondenter inte berikar resultatet utan snarare bekräftar det.  Jag kan inte påstå att jag 

någonsin kände att de sista respondenterna bekräftade vad de tidigare hade sagt, utan ny 

information och infallsvinklar uppstod vid varje samtalstillfälle. Jag är medveten om att en 

kvalitativ studie aldrig kan generalisera ett resultat, men de facto att resultatet blev så 

mångtydigt som jag anser att det blev, visar att jag möjligen hade gynnats av att specificera 

mitt urval tydligare och inte haft sådan bredd på mina respondenter. Hassmén & Hassmén 

(2002, s 108) påvisar att urvalet till en kvalitativ studie gynnas av att forskaren bestämmer 

detta relativt långt in i studiens gång, utefter väl valda kriterier då den kvalitativa studien 

kräver ett cykliskt arbete från forskarens sida. Detta innebär vidare att de individer som från 

början betraktades som relevanta kan komma att ändras ju längre in i arbetet som forskaren tar 

sig. Detta cykliska arbete var aldrig ett alternativ för mig främst av två anledningar: en strikt 

begränsad tidsram och bristande engagemang från lärarkårens sida. Att min vfu- handledare 

fick hjälpa mig till fler respondenter var en nödlösning, då intresset för att delta i min studie 

var obefintligt utan hennes hjälp. Jag anser att resultatet var svårt att ringa in och jag inser nu i 

efterhand att jag hade svårigheter att finna beröringspunkter i respondenternas information. 

Möjligheten finns att resultatet hade blivit mer tydligt om jag hade specificerat urvalet till en 

speciell generation undervisande lärare eller undervisande lärare inom samma program, då 

undervisningsstrategierna av språkhistoria är påverkade av arbetserfarenhet, elevgrupp och 

föreställning av svenskämnet i stort. 

 

Jag inledde varje intervjusamtal med en öppen fråga i syftet att visa respondenten att jag sökte 

så beskrivande svar som möjligt. Hassmén & Hassmén (2008, s. 256) skriver att ett 

intervjusamtal bör inledas med enklare frågor för att skapa en trygg sfär för samtalet. Jag inser 

nu i efterhand att min inledande fråga kan ha fungerat forcerande och påverkat att 

respondenterna känt sig pressade att svara enligt vad de trodde att jag ville höra, vilket 

påverkar studiens trovärdighet negativt. 
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Vad gäller tolkningen av de semistrukturerade intervjuerna inser jag nu att det är omöjligt att 

förklara fram ett tydligt resultat. Jag kunde vid analysen se likheter och 

meningsskiljaktigheter i respondenternas svar, men hur mycket substans av sanning det finns i 

dessa är svårt att säga då min intervjuguide uppmuntrade respondenten att föra ett resonemang 

med sig själv vid varje fråga. Detta resonemang bygger på de känslor och tankar som 

respondenten hade vid just den stunden och kan inte utgöra en generell spegling av hennes 

syn på fenomenet i övrigt.  

 

Trots att jag tidigare använde mina teoretiska förkunskaper i gynnande syfte till studiens 

trovärdighet, kan jag även se den negativa aspekten av att arbeta på detta sätt. Genom att läsa 

sig till kunskap om ett fenomen i förväg, bildar jag mig en vag uppfattning om hur mitt 

resultat framledes kommer att te sig. Detta kan innebära att jag skriver en intervjuguide som 

grundar sig på den kunskap jag redan i ett tidigt skede erhåller och därmed fångar upp ett 

resultat som stärker den föreställning jag redan besitter. 

 

Dock ska det inte förringas att jag genom mina respondenters uttömmande svar har lyckats 

undersöka det fenomen som min studie hade för avsikt. Kanske tack vare den kvalitativa 

undersökningsmetoden har även nya frågeställningar väckts, men det påverkar inte det faktum 

att studiens validitet är bekräftad. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Staten anstiftar läroplaner och lagar för hur läraren skall arbeta. Vid första anblicken av dessa 

slår det en att de är otroligt diffusa och helt saknar ett specificerat innehåll för vad som skall 

ingå i undervisningen och exakt vad som skall betygssättas, då de domineras av kvalitativa 

kunskapsmål. Vid närmare granskning av styrdokumenten för svenska på gymnasiet, råder det 

inga tvivel om att eleven skall undervisas i språkhistoria, då kunskapsmålen pekar på detta 

(Skolverket, 2010-12-27). Inte heller mina respondenter ifrågasätter språkhistorians legitima 

roll i svenskundervisningen, eftersom samtliga uttrycker att det är ett moment som ska ingå i 

ämnet.  

 

Grundtanken med de målrelaterade kursplanerna vilar på att läraren förväntas göra en 

professionell tolkning av de nationella styrdokumenten och därmed besitter egenskapen att 

fritt forma en undervisning som gör att varje elev klarar kunskapsmålen för respektive ämne. 
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Hur undervisningsmetoderna ter sig, är det ingen som ifrågasätter så länge läraren väljer en 

undervisningsstrategi utifrån de didaktiska begreppen: vad, hur och varför. För att besvara de 

didaktiska frågorna, krävs det att läraren formulerar ett konkret ämnesinnehåll, lämpligen i en 

lokal arbetsplan skriver både Molloy (2007, s. 33) och Annerstedt (2007, s. 99). Annerstedt 

(2007, s. 99) skriver att den lokala arbetsplanen tjänar som kommunikativ brygga mellan 

läraren och elever för att båda parter ska förstå vilka uppdrag de ställs inför i skolan. Den 

lokala arbetsplanen lyser med sin frånvaro på respondenternas arbetsplats. Någon refererar till 

den som ett pappersark i någon pärm, medan en annan ställer sig frågande till huruvida den 

ens existerar. Respondenterna refererar till språkhistoria som det moment som ges för lite 

utrymme i undervisningen. Andra viktigare moment, så som läs- och skrivträning prioriteras 

då eleverna måste tränas inför nationella prov, vilket möjligen är en kontenta av den lokala 

arbetsplanen lyser med sin frånvaro. Hade lokala arbetsplaner varit centrala, så hade det i 

dessa framgått en konkretisering av vad eleverna skall göra för att nå respektive kunskapsmål. 

Framför allt hade svenskämne fått en likvärdighetsgaranti, åtminstone sett till varje enskild 

skola. Som det ser ut på respondenternas arbetsplatser idag, så arbetar varje svensklärare helt 

unikt med ämnets innehåll. 

 

Resultatet pekar på att respondenterna har förståelse för att språklig förändring är ett konstant 

fenomen, liksom Pettersson (1996, s. 11-12), Ellis (2008, s. 234) och Einarsson (2004, s. 38) 

påvisar. Det framgår även att de är måna om att belysa detta faktum i språkundervisningen. 

Respondenterna trycker även på vikten av att inte se språket som ett isolerat begrepp, utan 

som ett fenomen som är beroende av utomspråkliga faktorer. Människan och hennes 

utveckling blir central även för den språkliga utvecklingen. Därmed är Einarssons och (2004, 

s. 38) och Ellis (2008, s. 242) teorier om språk som del i en gemenskap även förankrad i 

respondenternas föreställningar om språklig förändring. 

 

Den föreställning som respondenterna har av språkhistoria i undervisningen är till viss del 

färgad av den undervisning de själva erfarit en gång i tiden. Detta har visat sig vara en relativt 

vanlig företeelse om man ser till den undersökning som utfördes av Bergöö (2005, s. 251). 

Detta förringar dock inte det faktum att respondenterna har ett erfarenhetspedagogiskt nytänk 

vid undervisning av språkhistoria. De finner pedagogiska nycklar att använda sig av i 

undervisningen som bidrar till att den traditionella epokbelysningen relaterar till elevernas 

nuvarande kunskaper om språk, till exempel genom att arbeta med omvänd kronologisk 

ordning med början i elevernas egna språkbruk. Poängteras bör att det är just dessa arbetssätt 
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som Brodow (1996, s. 322) hänvisar till. Trots att själva historieskrivningen kvarstår till stor 

del i undervisningen, läggs tyngdpunken i vissa fall på utländska influenser, vilket eleverna 

tycks ha lättare att relatera till. En ny form av undervisning av språkhistorisk epokbelysning 

äger rum. I två av läroböckerna sker denna nya presentation visar det sig. De traditionella 

epokbenämningarna har i dessa bytt titulering till tyska, franska och engelska perioderna. 

 

Resultatet påvisar att respondenterna använder olika undervisningsstrategier för att beröra det 

språkhistoriska momentet. Någon låter eleverna arbeta med momentet isolerat på egen hand, 

en annan belyser momentet endast i periferin av annan svenskundervisning, medan en tredje 

väver in språkhistoria parallellt med litteraturundervisningen. Endast två av respondenterna 

undervisar i språkhistoria genom att ägna ett flertal lektioner åt att belysa epokerna och andra 

avgörande moment i svenska språkets historia. Dock är det endast en av dessa som använder 

sig av en traditionell tidslinje vid genomgångar av varje epok och som finner denna 

undervisningsmetod som optimal. Flera av respondenterna har som ambition att knyta an 

språkhistorian till den övriga svenskundervisningen på ett naturligt sätt genom att angripa 

språkhistoriska frågor när de väl dyker upp. De anser att språkhistoria inte skall tjäna som 

färdighetsmoment i undervisningen. 

 

Läroböckerna utgör en mall för hur det språkhistoriska momentet skall belysas i 

undervisningen. En av anledningarna till detta, är att läroboken bidrar med en tydlig struktur 

till undervisningen. Respondenterna anser att läroböckerna förser eleverna med den 

information som krävs för att skapa förståelse för varför en epok föregick en annan, vilket 

även är epokbelysningens syfte enligt majoriteten av respondenterna. Läroböckerna 

presenterar epokerna kort, omfattningen är ungefär en sida per epok. I endast en av 

läroböckerna framgår det att epokernas datering är ungefärlig samt att språklig förändring är 

ett konstant fenomen, något som sker dagligen och därmed blir mycket svårt att datera. 

Läroböcker med daterad epokbelysning används alltså i undervisningen, men för att upplysa 

eleverna om hur verkligheten ter sig, är respondenterna tydligt och öppet reserverade till 

böckernas datering i undervisningssammanhang.  

 

Det existerar ingen enhetlig metod i hur respondenterna angriper dilemmat med läroböckernas 

dateringar i undervisningen, mer än att belysa att dessa endast existerar för att enkelt kunna 

skapa en översikt samt att tydligt påvisa att språket ingår i en språkgemenskap och att 

språkförändring därför är ett oerhört diffust begrepp. Att utgå från det eleverna känner till om 
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sitt eget språkbruk med exemplifieringar av moderna varieteter och därigenom visa på hur 

svårt det är att egentligen fastställa när språkutvecklingen ägde rum är ett alternativ som 

genomsyrar studiens resultat. 

 
5.3 Sammanfattning och egna reflektioner 

 

Då det i dag inte existerar någon forskning om hur läraren skall arbeta med språkhistoria ur en 

didaktisk vinkling, saknas en viktig teoretisk bildning för lärarstudenter. Molloy (2007 s. 33) 

skriver att läraren är ett reflekterande subjekt som ska skall reflektera över sina 

undervisningsstrategier utifrån didaktiska teorier. Detta blir förstås omöjligt om det inte finns 

några sådana att luta sig mot. Den lokala arbetsplanen är genomgående osynlig för 

svenskämnet på respondenternas arbetsplats, alltså har inte skolan krävt att läraren aktivt 

konkretiserar ett innehåll till de kunskapsmål som finns uppställda i svenskämnet. Detta kan 

vara en bidragande faktor till att respondenterna låter språkhistoria kliva åt sidan för läs- och 

skrivträning. Om skolan inte aktivt arbetar utifrån en lokal arbetsplan, så tror jag att det är lätt 

att låta ämnets nationella prov styra var fokus i undervisningen bör ligga. Det är ett faktum att 

respondenterna anser att läs- och skrivträning är vad som genomsyrar ämnet i samtliga kurser. 

Att kunskaper om språkets historia inte ökar skickligheten att just använda det är ingen 

legitim anledning att negligera det språkhistoriska momentet, skriver Brodow (1996, s.322). 

Jag upplever inte att någon respondent anser språkhistoria som överflödigt, snarare 

nödvändigt. Samtliga respondenter undervisar i momentet, men angriper det på olika sätt.  

 

Hur respondenterna angriper momentet, anser jag speglar en situation där gammalt möter nytt. 

Språkhistoria är ett moment som traditionellt sett är förknippat med en färdighetsträning som 

går ut på att eleverna skall lära sig epokernas namn, när de ägde rum och några centrala 

händelser som kännetecknar vardera, åtminstone när man ser till de uppgifter som finns 

utsatta i flertalet av läroböckerna för svenskämnet. Jag tror att detta faktum, i kontrast till den 

erfarenhetspedagogik som respondenterna får med sig i sin utbildning bidrar till att den 

språkhistoriska epokbelysningen ser ut som den gör i respondenternas undervisning. 

  

Genomgående för resultatet är att respondenterna i största mån utgår från läroboken vid 

genomgång av språkhistoria. Denna bidrar till en struktur till undervisningsmomentet som 

respondenterna inte vill frigöra sig ifrån, trots att ambitionen i vissa fall är att låta 

språkhistoriska fenomen belysas när passade situation uppstår. Jag anser därmed att det är 
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fördelaktigt att läroboken figurerar i den omfattning den gör. Risken, menar jag, är stor att 

momentet helt uteblir om man endast har som ambition att belysa språkhistoria bundet till ett 

visst fenomen, vid en viss tidpunkt, då det är ett faktum att respondenterna redan i dagsläget 

anser att det är ett moment som har mycket litet utrymme.  

 

Jag anser att språkhistoria har sin legitima plats i svenskämnet just av den anledningen att det 

är människans viktigaste verktyg. Brodow (1996 s. 322) anser inte att kunskapen om ett 

språks historia påverkar hennes förmåga att använda sig av det, ett konstaterade som jag är 

benägen att hålla med om. Dock är jag övertygad om att kunskap om hur språket en gång har 

sett ut och utvecklats bidrar till en vidare förståelse för att förändring är ett centralt begrepp 

för ett levande fenomen. Uteblir detta moment i undervisningen är risken stor att eleven 

förlorar förståelse av spännvidden mellan begreppsparen: påverkan och förändring. 

 

Den insikt som studien har givit mig är att det finns två sanningar gällande svenskämnet. En 

som hör universitetsutbildningen till, och en som är den reella verkligheten som yrkesrollen 

innebär. Jag har fram till nu haft en föreställning om vilken typ av svensklärare jag vill vara 

och inte ens funderat över det faktum att jag skulle applicera mina egna erfarenheter av 

skolämnet till mina kommande elever. Detta är dock tydligen ett vanligt förekommande 

fenomen, vilket möjligen skulle falla sig naturligt vid de moment när ämnesdidaktiken sviker. 

Anledningen till att jag valde att studera hur verksamma lärare angriper språkhistoria, vilar på 

att jag ville erhålla kunskap om hur denna undervisning skulle kunna se ut. Inspiration var 

även något jag eftersökte och har erhållit. På köpet har jag har också fått en relation till 

språkhistoria och jag känner mig nästintill förtrogen med momentet. Denna förtrogenhet 

kommer bidra till mitt framtida läraruppdrag på ett sätt som jag tror gagnar min kommande 

undervisning. Jag blev speciellt berörd av respondenternas elevrelaterade belysningar av 

språkhistoriska epoker samt hur momentet har ändrat karaktär från när jag själv gick i 

grundskola och på gymnasiet. 

 

Vad som dock överraskade mig var det faktum att inte någon av respondenterna har använt 

sig av utomhuspedagogik. Jag har en föreställning om att eleverna kan tillgodogöra en djupare 

förståelse av det kulturella värde som språket har med hjälp av denna undervisningsform, 

något som ett utdrag ut en bok eller en berättelse om ett historiskt fenomen inte kan förmedla. 

Jag befarar inte att intresset för en utomhuspedagogik är obefintligt, snarare att bristande 

ekonomiska resurser och tid påverkar momentet att utebli. 
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Trots att jag har erhållit ett resultat som svarar mot min studies syfte, kan jag inte undgå att 

reflektera kring de frågeställningar som studiens resultat har gett upphov till. Undringarna 

presenteras enklast med följande frågeställningar: 

 

• Vad är det som bidrar till att den lokala arbetsplanen får för litet utrymme i skolan? 

• Vad får en obefintlig lokal arbetsplan för konsekvenser för det enskilda ämnet? 

•  Vad får det för konsekvenser för inlärningen att arbeta erfarenhetspedagogisk 

alternativt med isolerad färdighetsträning? 
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Intervjuguide 

 
1. Vad är språkhistoria för dig? 

 
2. Hur har denna uppfattning bildats? 

 
3. Undervisar du eleverna i språkhistoria? 

 
4. Hur ser denna undervisning ut, utgör den isolerade moment eller förekommer i 

periferin vid andra delar? 
 

5. Använder du lärobok som mall för undervisningen av språkhistoria, eller väljer du 
annat tryckt material? I så fall vad? 
 

6. Vad betonas vid undervisning av språkhistoria, vad tycker du eleverna måste få med 
sig av detta moment? 
 

7.  Använder du dig av utomhuspedagogik vid undervisning av språkhistoria?  
 

8.  Hur berör du språkhistoriska epoker? 
 

9.  Ser du något problem/svårighet med att undervisa i språkhistoria? 
 

10.  Hur bearbetar du dilemmat mellan språkhistoriska tidsepoker och de facto att 
språkhistoria sällan går att avgränsa i tid? 

 

 

 

  

 
 


