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Abstract 
 
This thesis explores how secondary schoolteachers in Swedish, prioritise from the Swedish 
language history materials. The study includes interviews with two Swedish teachers and in-
quiries with students in two classes at the social science programme (third year). The student 
literature that is used has been analysed and the teaching is compared with the Swedish cen- 
tral teaching plan. The results show that the students are weak in placing language at different 
historical time periods and make conclusions of this. The results from both the inquiries and 
teaching contents disclose a general weakness as it comes to Swedish language history. The 
interviews points at the standardizing attitude towards the subject, from the teachers influence 
the size and the depth of teaching the students get in Swedish language history. 
 
Key words: The history of Swedish language, upper secondary school. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet undersöker hur gymnasielärare i svenska, har gjort sitt urval av den 
svenska språkhistorien i sin undervisning. Studien omfattar intervjuer med två gymnasielärare 
i svenska, samt elevenkäter från två klasser vid samhällsvetenskapliga programmet (3:e års-
kursen). Läroböcker analyseras och läroplanen i svenska jämförs med vad som tas upp i den 
aktuella undervisningen som studien avser. Resultaten visar att eleverna är mycket dåliga på 
att placera historisk tid och att kunna dra slutsatser däremellan. Resultaten från både enkäter-
na och vad som tas upp i undervisningen visar på en generell svaghet när det gäller svensk 
språkhistoria. Intervjuerna pekar på att lärarnas normerande attityd till ämnet påverkar hur 
mycket undervisning som eleverna får i ämnet samt vad som tas upp och med vilket djup. 
 
Nyckelord: Svensk språkhistoria  på gymnasiet, undervisning. 
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1.1 Inledning 

Då jag läste momentet svensk språkhistoria i gymnasielärarutbildningen ökade det mitt intres-

se för det svenska språket generellt. Jag började fundera kring hur allting hörde samman och 

skilde sig åt. Intresset ökade när jag fick helhetsperspektiv på det svenska språkets utveckling 

över tid. Jag började tänka kring hur trist och inrutad svenskan hade varit när jag läste på 

gymnasiet. Kanske berodde det till stor del på att jag inte hade fått med mig hela bilden kring 

förändringar över tid? Vi lärde oss att uttrycka oss och stava riktigt, men fick inget vidare 

perspektiv på den egentliga utvecklingen. Därför valde jag inför detta examensarbete att un-

dersöka hur gymnasielärare arbetar med den svenska språkhistorien i sin undervisning idag. 

Elevernas kunskaper undersöks också genom enkätsvar. Undersökningen försvårades av det 

närmast obefintliga tidigare forskningen inom detta område.  

 Varför har undervisningen i svensk språkhistoria blivit ett område som inte prioriteras sär-

skilt högt? Har det att göra med att svenskämnet alltmer har fått karaktären av färdighetsämne 

och gått ifrån synen på ”kulturarvet” som en förmedlare av allmänbildning. Eller är det ett 

resultat och led i elevers historielöshet.  

 Det jag upplever i mötet med eleverna i min undervisning, är att det är ett stort problem att 

eleverna inte har större kännedom om historien. Ett historiskt perspektiv på ett ämne ger stu-

denten en bättre helhetsbild och bidrar därigenom till att språket används på ett bättre sätt. Jag 

ska i detta examensarbete undersöka lite närmare kring olika avgörande faktorer som, hur och 

i vilken omfattning undervisningen av den svenska språkhistorien äger rum.   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare i svenska arbetar med svensk 

språkhistoria och på vilken nivå undervisningen sker. Även bilden av elevernas kunskaper och 

inställning till svensk språkhistoria studeras genom elevenkäter. 

 Studien undersöker i vilken omfattning undervisningen fokuserar på ortografi (stavning, 

böjningsändelser etc.), lexikalt (ordförråd, arv- låneord etc.), och urvalet av litterära texter -  

även med hänsyn till dess språkliga översättningar från äldre svenska till modern. 

Frågeställningarna för detta examensarbete är följande, utifrån det undersökta materialet; 

��Hur väljs litteraturen ut för undervisningen av svensk språkhistoria på gymnasiet?  

��Vad styr vilket urval och på vilken nivå lärarna undervisar sina elever?  

��Vilka är elevernas kunskaper och vilken allmän inställning har eleverna kring svensk 

språkhistoria i undervisningen? 

��Vad tar läroböckerna upp om svensk språkhistoria, och vad står det egentligen i kurs-

målen/styrdokumenten att eleverna ska kunna? 

 

1.3 Metod och avgränsning 

Undersökningen består dels av intervjuer med två gymnasielärare i svenskämnet, i Västra 

Götalands län. Intervjuerna har gjorts utifrån en kvalitativ metod, med givna intervjufrågor 

som har för avsikt att undersöka både djup och bredd. Intervjuerna har inte spelats in med 

hänsyn till att skapa en naturlig situation mellan intervjuare och intervjuobjekt. Frågorna i 

intervjun har formulerats för att ge möjlighet till relativt öppna svar för att den kvalitativa 

bilden av hur undervisningen äger rum ska bli så fullödig som möjligt. Resultatet på intervju-

frågorna har nedtecknats direkt under intervjuerna, som vardera tog ca 1 tim. att genomföra. 

Elevenkäter har också genomförts i två gymnasieklasser, där de intervjuade lärarna under-

visar i svensk språkhistoria. Metoden för elevenkäterna har i ett avseende varit kvantitativ då 

ett medelvärde av kunskaper mätts på totalt 42 elever.  

Enkätfrågorna är huvudsakligen ställda för att mäta elevernas kunskapsnivå som kvantifie-

ras i utvärderingen. Enkäten mäter endast ett urval av aspekter och kan därför endast mäta 

generella tendenser. För en noggrannare undersökning, krävs ett större urval av både frågor 

och elevantal.  Elevenkäterna är tänkt att ge en uppfattning om situationen i de två klasserna 

och har ingen ambition att beskriva den nationella kunskapsnivån. Slutligen, görs i detta exa-

mensarbete en analys av de läromedel som de intervjuade lärarna använt i undervisnings syf-

te, samt en tolkning av styrdokumenten. Intervjuer, enkäter, läromedel och läroplanen - jäm-
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förs och analyseras avslutningsvis i detta arbete. Intervjuer och enkäter är anonyma med hän-

syn till individernas sekretess, i god vetenskaplig anda. 

 Avgränsning för examensarbetet omfattar huvudsakligen den svenska språkhistorien från 

1200- tal fram till 1910. Avgränsningen berör följande perioder; Runsvenska fram till 1225, 

Fornsvenska 1225-1526, Nysvenska 1526-1879, Nusvenska 1879- (tills idag). Under tiden 

1200-tal fram till år 1910, sker ganska stora förändringar i svenska språket. Vid 1906 infördes 

en stavningsreform, där mycket av den moderna stavningen tillkom, därför har avgränsningen 

för detta examensarbete begränsats till huvudsakligen 1910.  

 

1.4 Källmaterial 

Det källmaterial som utgör primärkällan för denna undersökning är de intervjuer som gjorts 

med två gymnasielärare i svenskämnet och de elevenkäter med totalt 42 elever som genom-

förts. Sekundärkällor i form av läromedel, styrdokument och övrig litteratur, har sedan jäm-

förts och analyserats med resultaten från intervjuerna och enkäterna. 

 
 
1.5 Litteraturgenomgång 

Det har varit svårt att hitta någon relevant forskning kring undervisningen av svensk språkhi-

storia på gymnasiet. Jag har inte lyckats hitta en enda uppsats eller avhandling som studerar 

detta närmare. Men efter att jag tagit del av en del allmänlitteratur som behandlar svenskäm-

nets historiska utveckling, förstår jag varför. 

 Det framgår i litteraturen att svensk språkhistoria inte prioriterats och att det inte motiveras 

tillräckligt i en undervisningssituation. Svenskämnet har blivit mera omfattande och mycket 

stoff konkurrerar om innehållet i dag, inte minst med tanke på vårt växande informationssam-

hälle. Detta kan kopplas till att svenskämnet alltmer har fått karaktären av ett färdighetsämne, 

snarare än en bärare av kulturarvet och de litterära kanonerna. 

En bra genomgång av svenskämnets utveckling över tid hittar man i Svenskämnet i för-

vandling, Historiska perspektiv - aktuella utmaningar, av författarna Jan Thavenius & Gun 

Malmgren. Thavenius var verksam lärare och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutio-

nen i Lund, vid tillfället då boken skrevs 1991. Han har skrivit en rad böcker om språk, littera-

tur och undervisning, deltagit i skoldebatter och skolforskning under 70- och 80-talet. Gun 

Malmgren var, under samma tid verksam i pedagogiska gruppen vid litteraturvetenskapliga 

institutionen i Lund. Hon arbetade då också med fortbildning i svenska och med forsknings-

projekt om svenskämnet i gymnasieskolan.  
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Gymnasieskolans utveckling behandlas särskilt i verkets kapitel; Svenskämnets identitetskri-

ser - moderniseringar och motstånd, av Gun Malmgren. I detta kapitel görs jämförelser av 

svenskämnets kursplaner från Lgy 65 och fram till 90-talet. Svenskämnets utveckling går mot 

en mer konkret kursplan. Svenskämnet som en förmedlare av kulturarvet vid Lgy 65, till att 

svenskämnet successivt förvandlas till ett färdighetsämne med friare tolkningar i kursplanerna 

mot 90-talet. Här sätter Malmgren fokus på att svenskämnet blir påverkat av det växande me-

diesamhället, till följd av detta krävs det en breddning av svenskämnets lärostoff. Kursplanens 

mål idag uppmanar eleverna till att använda media, bilder, och film i svenskämnet. Den natur-

liga konsekvensen har inneburit att svenskämnet som förmedlare av kulturarvet har fått mind-

re plats. 

En författare som däremot har behandlat svensk språkhistoria i undervisningen på gymna-

siet lite närmare, är Bengt Brodow, i Perspektiv på svenska ,-  momenten del II. Brodow har 

skrivit ett särskilt kapitel om språkhistoria. Här skriver han att svenska språkets historiska 

utveckling är svårt att motivera med nyttoargument. Få elever kommer i framtiden att vare sig 

i arbetet eller på fritiden konfronteras med äldre texter i avsikt att tolka och förstå dem. Att 

läsa äldre texter, skönlitteratur eller sakframställning, har givetvis ett kunskapsvärde och ger 

en inlevelse i liv och tanke i äldre tid, men har det något extra värde att läsa texterna i origi-

nalversion, eller kan man lika gärna läsa dem moderniserad? Han skriver vidare att han inte 

kan finna så starka nyttoargument för att läsa äldre texter i originalversion att det är motiverat 

att ägna tid åt det vare sig i grundskolan eller på gymnasieskolan. 

I Brodows verk hänvisas också till Åke Högström, som tar upp bra synpunkter på hur man 

kan arbeta med språkhistoria. Han menar att det traditionella är att gå igenom epokerna krono-

logiskt med äldre tid tills idag. Men Högström föreslår ett annat sätt att arbeta med språkhisto-

ria. Han pekar på att det kan vara lättare ännu mer givande att gå ifrån nutidens svenska och 

sedan studera allt äldre texter. På så sätt ser eleverna hur textens kommunikation försvåras ju 

längre bak i tiden som vi kommer. Här utgår man från elevernas verklighet och kan bättre 

fånga intresset genom att göra jämförelser bakåt i tiden. Han föreslår även att man i språkhi-

storien kan arbeta med att jämföra en äldre text i fråga om ordförråd, stavning, ordböjning och 

syntax samt sätter den i ett historiskt sammanhang. Sedan kan eleverna få en annan text från 

samma tidsperiod för att se ifall de kan redovisa sina iakttagelser.  

En av de forskare som har skrivit om svensk språkhistoria på ett informativt och med ett 

mycket innehållsrikt material är Gertrud Pettersson, universitetslektor vid institutionen för 

nordiska språk i Lund. Hon har skrivit verket Svenska språket under sjuhundra år. En historia 

om svenskan och dess utforskande. Verket är främst avsett för universitets och högskolestudi-
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er, men vänder sig även till en allmänhet. Pettersson har utgått från de nya förutsättningar som 

studier i språkhistoria ställer. Detta verk är allt för omfattande för att användas i undervis-

ningssammanhang på gymnasieskolan, men fungerar som en god referens för att hämta djupa-

re kunskaper om den svenska språkhistoriens grundforskning för gymnasielärare i svenskäm-

net. De kunskaper som förmedlas i Svenska språket under sjuhundra år ligger som grund för 

mitt examensarbete. Detta verk omfattar allt från runsvenska till nutid och är detaljerad orto-

grafiskt och lexikalt. Samtidigt ger verket ett helhetsperspektiv på den svenska språkhistorien 

som gör att den blir överblickbar. 

 
 
 
1.5.1 Styrdokument för svenskämnet i gymnasieskolan 
I kursplanen för svenska B på gymnasiet står det bl.a. följande;  

 
 Svenska B- kursplan, Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs; 

��Kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kultu-
rer, samt mellan texter med anknytning till vald studieriktning. 

��Ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationel-
la verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. 

��Känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från 
äldsta tider till våra dagar.1 

 
I kursplanen om Svenska ämnets syfte, står det följande; 

��Utbildning i ämnet svenska syftar till att hos eleven stärka den personliga och kultu-
rella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 
ställningstagande. 

 
��Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, 

litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbild-
ningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjlighet att ta ställning till kultur-
arvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsik-
ter.2 

 
Vidare står det bl.a. följande under rubriken, Mål att sträva mot; 

��Förstår språkets betydelse och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett 
kulturellt och historiskt sammanhang. 

 
��Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda 

former från olika tider och kulturer, och stimulans till att söka sig till den litteratur 
och bildmedier som en källa till kunskap och glädje. 

 

                                                 
1 www.Skolverket/kursplaner.se 
2 WWW.skolverket/.se 



 9

��Får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internatio-
nella verk och att tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i 
kulturer från olika tider, 

 
��Utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för varför människor 
skriver och talar olika, 3 

 
Vidare står det om ”Svenskämnets karaktär och uppbyggnad” bl.a. följande i kursen Svenska 
B;  Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I kursen accentue-
ras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande samhällsförhållan-
den. 4 
 
I kursplanen för svenska B, står det uttryckligen att eleverna efter avslutad kurs skall ha upp-

nått som mål, att känna till väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta 

tider till våra dagar. Vidare påpekas både i kursmål som skall ha uppnåtts, svenskämnets syf-

te, mål att stäva mot; en strävan mot ökad förståelse av det historiska perspektivet gällande 

språket och litteraturen. Det kan sammanfattas med att eleverna skall ha grundläggande kän-

nedom om den svenska språkhistoriens utveckling från äldsta tider till våra dagar efter en av-

slutad kurs i svenska B i gymnasiet. 

 
 
 
2.1 Presentation av undersökningen 
 
Undersökningen består av anonyma intervjuer med två gymnasielärare i svenskämnet, på 

samhällsvetenskapliga programmet. Även en anonym elevenkät har genomförts i de två klas-

ser där dessa lärare har undervisat. Intervjuerna är riktade med fokus på urval och nivå när det 

gäller undervisningen i svensk språkhistoria, på den undersökta gymnasieskolan. Bilden som 

analyseras kan inte ses som generell för hela gymnasieskolans utbildningsnivå, utan bör be-

traktas som en avgränsad fallstudie på en av många gymnasieskolor. Elevenkäten undersöker 

bilden av elevers kunskaper i svensk språkhistoria. I denna enkät undersöks även elevernas 

inställning till svensk språkhistoria generellt. I enkäten finns också plats för elevernas egna 

kommentarer. Både intervjuerna och enkäterna har strukturerade frågor, med i vissa fall nå-

gorlunda öppna svar. Intervjuerna är inte inspelade, med hänsyn till att försöka att skapa en 

naturlig situation mellan intervjuare och intervjuobjekt. Anteckningar har förts under pågåen-

                                                 
3 www.skolverket/kursplaner.se 
4 www.skolverket/kursplaner.se 
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de intervju, där varje intervju har pågått under ca.1 tim. Intervjufrågor och elevenkät ligger 

som bilaga sist i examensarbetet. 

 

  
 
2.2 Intervju med lärare A 

Den första intervjun gjordes med en kvinnlig gymnasielärare, 42 år, med 8 år i yrket, och med 

huvudämnena Svenska och Samhällsvetenskap. På intervjufrågorna A-L blev svaren följande;  

 

1) I urvalet av litterära texter plockar hon lite här och där i kurslitteraturen som består av 

många olika böcker. Hon säger att det inte sker någon samordning av urvalet för vad som 

skall undervisas gällande svensk språkhistoria, med de andra svensklärarna på hennes arbets-

plats. Urvalet av vad som skall undervisas och tas upp i svensk språkhistoria, väljs enligt hen-

ne själv helt individuellt . Men hon utgår naturligtvis utifrån de läroböcker som finns på sko-

lan.  

 

 

2) På frågan om vilka äldre texter som denna lärare tar upp i sin undervisning av svensk-

språkhistoria svarar hon följande; Äldre Västgötalagen studeras för att få känslan för äldre 

fornsvenska. Heliga Birgitta tar hon också upp och pekar på inkonsekvensen i stavningen un-

der denna tid. Bibeltexter jämförs i samarbete med religionskunskap. Bellman behandlas un-

der 1700-talsepoken och hon menar att Bellman fungerar utan anpassning, d.v.s. utan över-

sättning. Sedan uppger lärare A att eleverna får läsa textutdrag av Strindberg och Stagnelius. 

Alla dessa texter används också i syfte till att förstå språkutvecklingen menar hon, inte bara 

för att känna igen kända författare.    

 

 

3) Framförallt använder lärare A läroboken Språket och människan,-A, B  och plockar texter 

från olika antologier. Följande läroböcker plockades också fram ur sortimentet, som lånades 

ut för examensarbetets vidare granskning och analys av läroboksmaterialet; 

Språket och Människan; 1999, Natur och Kultur ( lärobok + handbok) 

Svenska B; 2005, Bok och Webb 

Språk litteratur, och samhälle, 1998, Natur och Kultur 
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( kursbok + handbok) 

Källan, språkbok Sv gy A-B, 1999, Bonniersutbildning 

Texter & Tankar. Litteraturen;antiken-1900, 1999, Gleerups 

Från Dickens till Delblanc. Antologi, del 1-II, 1985, Natur och kultur 

Berättare genom tiderna. Antologi, 1984, natur och kultur 

Antologi. Svenska B, 2005, Bok och Webb (pocket format) 

 

 

4) Vad det gäller olika epokers strömningar och hur den tas upp i samband med litteraturen, så 

följer hon en kronologisk följd. Lärare A följer den historiska utvecklingen i följd, och poäng-

terar vikten av att förstå samtiden vid genomgång av de olika epokerna. Hon följer vidare 

kursböckernas disposition i sin undervisning. Lärare A plockar in svensk språkhistoria lite här 

och där allt eftersom epokerna gås igenom. Hon påpekar samtidigt att genomgången av att 

svensk språkhistoria sker mera noggrant i B-kursen. Lärare A går inte igenom språkhistorien, 

i något enskilt tematiskt moment vare sig i A-kursen eller B-kursen.  

 

5) Lärare A uppger att eleverna inte läser så mycket skönlitterära verk, och menar att eleverna 

idag läser mindre än vad man gjorde förr. 

 

6) Eleverna gör bokanalyser av mera moderna verk från 1900-talet och framåt 1-2 gånger per 

år. Eleverna får till uppgift att titta på texter för att sedan översätta texten till mera modern stil 

och ordval. 

 

7) Eleverna har något som kallas veckans ord, där eleverna får ta upp ett nytt ord varje vecka 

som verkar lite annorlunda, och det analyseras i fråga om ursprung etc. Vinkeln blir snarare 

ett utifrån perspektiv där man rör sig från modern tid och bakåt i tiden för att leta betydelser 

och ursprung. 

 

8) Lärare A tar inte upp ortografiska förändringar överhuvudtaget. Grammatiska böjningsför-

ändringar, stavningsförändringar behandlas inte. Hon säger att prioriteten bör ligga på andra 

saker, och att ovan nämnda är för djupt och komplicerat för eleverna. Vidare menar hon att 

det blir svårt att hinna med mera språkhistoria, då man måste ta hänsyn till prioritet av tid.  
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9) Hon anser att elevernas intresse gällande svensk språkhistoria är bra. Eleverna visar på att 

de tycker att det är roligt att läsa olika textutdrag av äldre texter. Däremot anser hon att ele-

verna visar att de är ”tidlösa” i sina historiska kunskaper, d.v.s. att de har för dålig uppfattning 

om olika historiska tidsindelningar. Det hade varit lättare att undervisa i språkhistoria ifall de 

historiska kunskaperna om de olika epokerna hade varit bättre, menar hon. Hon menar att 

förkunskaperna är dåliga i historiens epoker när de kommer till gymnasiet.  

 

10) Inga studiebesök genomförs i hennes undervisning, vad det gäller att titta på äldre texter 

och den svenska språkutvecklingen i diverse arkiv och vid olika museer. Däremot framgår det 

att studiebesök görs i historieämnet i kurs B-C, för att närmare studera primärkällor, d.v.s. 

äldre handskrivna texter med historiskt innehåll. Det sker alltså inget samarbete mellan 

svenskämnet och historieämnet vid dessa studiebesök påpekar hon. Eleverna får bekanta sig 

med äldre svenska i ett annat syfte än det språkliga. 

 

11) På frågan om vad läroplanen säger om svensk språkhistoria i gymnasieskolan, svarar hon 

att hon tror att det står ungefärligen följande: I A-kursen ska eleverna lära sig att känna igen 

svenska språket från olika tider. I B-kursen ska de skaffa sig kännedom om olika verk och 

författare från olika tider.   

 

12) Intresset för språkhistoria finns, men prioriteten ligger på att de behöver tid för andra 

moment. Hon säger att eleverna behöver träna sig i att läsa mycket mera än de gör. Hon me-

nar att film, data, musik och tv, d.v.s. olika andra bildberättare har tagit en allt större plats, 

och lästräningen har därför fått stå tillbaka. Den funktionella färdighetsträningen att kunna 

skriva och läsa bra har största fokus.  

 

 

2.3 Intervju med lärare B 

Kvinnlig lärare, 42 år, med 10 år i yrket på samhällsvetenskapligt program. 

 

1,2) Lärare B letar själv upp material och urvalet görs individuellt utifrån olika kurslitteratur. 

Framförallt använder hon sig utav kursboken Svenska spår 2 i sitt arbete med svensk språkhi-

storia. Vidare påpekar hon att hon anpassar materialet beroende på vilken klass hon undervi-

sar i. Vissa klasser får enklare texter där det behövs. 
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3- 8)  

Hon berättar att hon måste göra om planeringen varje år, för att inte tröttna själv. Hon lägger 

därmed automatiskt in variation i sin undervisning. De kursböcker som togs upp under punkt 

c) i intervjun med lärare A, används som underlag även för lärare B. Men framförallt anger 

lärare B, att hon främst använder kursboken Svenska spår 2, samt olika antologier. Hon menar 

vidare att de äldsta antologierna oftast är bäst i fråga om äldre svenska texter som ex. Från 

Dickens till Delblanc. 

 

 

 

Forts fråga.(3-8) 

Lärare B uppger att eleverna läser lagtexter som Äldre Västgötalagen. Eleverna läser då först 

igenom original stavningen för att för att se hur mycket de uppfattar av texten, sedan får de 

översättningen att jämföra med. Lärare B tar inte upp Heliga Birgitta och den inkonsekvens i 

stavningen som vid den tiden ägde rum. Bibeltexter studeras med olika textutdrag från olika 

tider. Linne och Bellman behandlas under 1700-talet. Eleverna läser 2 st. hela klassiska verk 

per år, och får då välja utifrån olika tema som ex. ”Nordisk litteratur”. Lärare B tar upp lite av 

olika ändelser genom tiderna, genitiv, förändringen från 4 kasus till 2 kasus, och slutligen med 

särskild tyngd på 1906 års stavningsreform. Hon utgår ifrån det som står i Svenska spår 2. 

Även låneord och då särskilt tyskans tidiga påverkan på svenskan tas upp i hennes undervis-

ning. Lärare B lägger den svenska språkhistorien som ett eget moment i slutet av 2:an och i 

3:an. Först då anser hon att det är moget, med tanke på att de skall ha tillräckligt med förkun-

skaper. Eleverna skall åtminstone ha kommit fram till 1700-talets epoker, för att undervisning 

i svensk språkhistoria skall bli möjligt och givande, menar hon. Hon uppger att hennes under-

visning innebär, att textläsningen främst har sitt fokus på att lära känna igen och bekanta sig 

med författare från olika tider.  

 

9) Elevernas har ett stort intresse för svenska språkets utveckling hävdar denna lärare, mycket 

större intresse än för att lära in de olika litterära epokerna och olika författare. Läroboken och 

tidsplaneringen begränsar dock hur stort fokus som skall läggas ner på den svenska språkhi-

storien.  
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10) Inga studiebesök görs för att arbeta med äldre svenska texter uppger hon. Det arbetslag 

som Lärare B ingår i, med riktning mot samhäll - ekonomi, styr inriktningen av studiebesök 

mot ekonomi. Ämnesöverskridande samarbete fungerar i detta avseende inte alls menar hon. 

 

11) På frågan vad läroplanen säger om undervisning av svensk språkhistoria, tror lärare B att 

det står ungefär så här: Eleverna ska känna till det egna språkets historia, och de olika litterära 

epokerna.  

 

12) Lärare B anser att eleverna har stort intresse för det svenska språkets utveckling. Under-

visningsnivån följer de läromedel som eleverna har, och lärare B använder Svenska spår 2, i 

detta syfte. Att det skulle vara för svårt och komplicerat med det svenska språkets utveckling 

anser lärare B inte vara något skäl att avstå och begränsa. Tidsbrist och andra prioriteringar 

begränsar svensk språkhistoria till att endast bestå av ett mindre moment i planeringen av 

svenskundervisningen.   

 

 

 

2.4 Sammanställning och jämförelse av intervjuerna  

Vid en jämförelse av lärare A och B så skiljer sig helhetsbilden åt, utifrån det sätt som de un-

dervisar på. Lärare B berättade i intervjun att hon arbetar med språkhistoria som ett eget mo-

ment när eleverna först kommit fram till 1700-talet. Hon gav intrycket av att hon tog upp en 

hel del, av det som överensstämmer med enkätfrågorna i denna studie. Utifrån denna intervju 

gav lärare B intrycket av att hon arbetar målmedvetet med svensk språkhistoria, om än i be-

gränsad omfattning med hänsyn till övrig kursplan. Lärare B angav att begränsningen av tid 

styrde hur mycket språkhistoria som skulle tas upp, men angav inte som skäl att det skulle 

vara för svårt för eleverna.  

 Lärare A gav ett vagare intryck av hur hon arbetar med svensk språkhistoria, där hon blan-

dar in lite här och där. Hon hade också svårare att svara på frågorna om vad hon tar upp i un-

dervisningen sammanfattningsvis, med lärare B. Lärare A angav även hon att tidsplaneringen 

begränsar hur mycket svensk språkhistoria som kan tas upp i undervisningen, men till skillnad 

från lärare B så påpekade hon även att det skulle bli för svårt för eleverna att gå närmare på 

djupet av svensk språk historia. Sammanfattningsvis är även lärarnas attityder till ämnet en 
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normavgörande faktor för hur mycket svensk språkhistoria som eleverna skall få i sin under-

visning.  

 Både lärare A och B påpekar att eleverna nog hade ett gott intresse för svenska språkets 

förändringar över tid. Båda påpekade, att de trodde att eleverna var mera intresserade av 

svensk språkhistoria än av själva inlärningen av litteraturens epoker i sig. Både lärare A och B 

hävdade bestämt att de upplever gymnasieeleverna idag som ”tidlösa”, d.v.s. att eleverna har 

dålig uppfattning om  den historiska tiden och dess epoker. De båda lärarna uppgav i inter-

vjun, att det hade varit lättare att undervisa i svensk språkhistoria om förkunskaperna i historia 

och dess epoker hade varit bättre bland eleverna. Detta sågs av båda lärarna som ett grundläg-

gande problem, som också begränsade undervisningen. 

  

 

3.1 Sammanställning av elevenkäter 

Enkäterna består av material insamlat från två gymnasieklasser på samhällsvetenskapliga pro-

grammet, i Västra Götalands län. Lärare A och B har undervisat dessa elever som går 3:e års-

kursen på gymnasiet. Den enkät som hör ihop med undervisning av lärare A benämnes Aa, 

och enkäten tillhörande lärare B benämnes Bb. 

 

 

3.2 Jämförande analys av elevenkäterna 

 
Fråga 1) För ca 800 år sedan hade svenskan; ( kryssa för ett rätt alternativ) 
 
a) mera komplicerad grammatik och flera böjningsändelser 
b) enklare grammatik och färre böjningsändelser 
c) inga böjningsändelser, enklare grammatik 
d) inga böjningsändelser, ingen grammatik 
__________________________________________________________ 
 

På fråga 1) i enkäten är det rätta alternativet  a) ”För ca 800 år sedan hade svenskan mera 

komplicerad grammatik och flera böjningsändelser.  

I klassen Aa har 2 elever svarat blankt, och 14 elever har svarat felaktigt. Av de 14 felaktiga 

svaren har en majoritet på 11 elever svarat alternativ b) enklare grammatik och färre böj-

ningsändelser, 2 st. har svarat c) inga böjningsändelser, enklare grammatik, och 1 elev har 

svarat d) inga böjningsändelser, ingen grammatik. I denna klass är det 5 elever som har svarat 

rätt alternativ, d.v.s. alternativ a). 
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I klassen Bb är det 2 elever som svarat blankt, och 10 st. som har svarat felaktigt. Av de 10 

felaktiga svaren har 6st svarat c), och 4 st. har svarat b). I denna klass är det 9 elever som har 

svarat rätt med alternativ a).  

Sammanfattning fråga 1; I jämförelse med klass Aa och Bb; så har klass Bb något bättre re-

sultat med 9 st. rätta svarsalternativ, emedan klass Aa har 5 st. rätta svar. Sammanlagt är det 

14 elever som har svarat rätt av totalt 42 elever ( från Aa+Bb). 

Enkätsvaren visar på att det är mindre än hälften som känner till att svenskan hade mera kom-

plicerad grammatik och flera böjningsändelser för 800 år sedan. 

Fråga 2) ca. År _________ översattes bibeln för första gången på svenska, och den kallades 
senare för _________________________( skriv in ditt rätta svar vid understrykningarna/ lin-
jen) 
___________________________________________________________________________ 
 

Fråga 2 efterlyser kännedom om; att bibeln översattes 1526 till svenska för första gången, 

samt att den senare kom att kallas Gustav Vasas bibel. Eleverna uppmanas att skriva ca. årtal 

och vad den senare kallades. 

I klass Aa svarar 3 elever blankt, 13 st. svarar felaktigt och 4 st. har nästan rätt svar, samt 1 

elev som svarat helt rätt.  Av de 4 elever som delvis svarat rätt uppger 3 elever rätt århundrade 

men fel titel som ex ”den heliga skriften”,  1 elev uppger att det är Gustav Vasas bibel men 

skriver fel århundrade, d.v.s. 1700- t . I klass Bb har 3 elever inte uppgett något svar, 8 elever 

har svarat felaktigt och gissat alltifrån 600-tal till 1850. Men bland dessa felaktiga svar har 

dock 1 elev uppgett korrekt titel, men då daterat felaktigt till 1200-tal. Av de rätta svaren är 

det 1 elev som har svarat helt korrekt med årtal och titel. Sedan är det  4 elever som skrivit 

dateringen runt 1500-1534, och 5 st. som skrivit in 1400-1600-tal. Ingen av dessa 9 elever har 

kännedom att det är ”Gustav Vasa bibel” som efterfrågas som verkets titel. 

Sammanfattning av fråga 2; Svaren från klass Bb visar på något bättre resultat än i klass Aa. I 

klass Bb är det 11 elever som visar på ett delvis korrekt svar, i jämförelse med klass Aa där 

det handlar om delvis korrekta svar ifrån 4 elever.  

 

 

 
Fråga 3) Man brukar dela in den svenska språkhistorien i fyra perioder. 
( skriv om du vet vad de olika språkperioderna kallas, framför årtalen på linjen); 
 
________________________________  ca. 200- 1225 
__________________________________  1225-1526   
__________________________________  1526-1879 
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__________________________________1879- tills idag 

 

På Fråga 3 skulle eleverna skriva in benämningen på fyra olika språkperioder i svenska språ-

ket, som ledtråd fick eleverna veta tidsindelningen. Svaret skulle alltså vara ; 

Runsvenska c:a. 200-1225, Fornsvenska 1225-1526, Nysvenska 1526-1879 och Nusvenska 

1879-tills idag. 

I klass Aa svarade 10 elever blankt, och 11 st. svarade felaktigt. I denna klass svarade ingen 

rätt. Många förslag bestod av olika – ismer som modernism, realism, men även antiken och 

renässans.  

I klass Bb svarar 3 elever blankt, 18 elever felaktigt. Ingen svarar rätt på denna fråga, men i  

enkätsvaren blir det tydligt att eleverna testar och känner igen vissa språkindelningar, fast de 

skriver in på fel tidsindelning. Eleverna i Bb trevar och närmare sig de rätta svaren i större 

utsträckning än svaren från i klass Aa. 

Sammanfattning av fråga 3;  På fråga är det ingen av de 42 eleverna som lyckats med att 

pricka in ett helt tillfredsställande svar. Däremot finns en skillnad i svaren mellan klass Aa 

och Bb,  där man kan utläsa av svaren att klass Bb överlag visar på ett visst igenkännande och 

testar mera kring de rätta svaren än i klass Aa, som uppger  ex olika –ismer  andra epokindel-

ningar som renässans och antiken. 

 

 
 
Fråga 4)  När är texten skriven och vad är det för typ av text? (Skriv årtal/århundrade och text 
typ på linjen). 
 
Om dråp, hugg och slag, å husbonda eller förman; så ock oqvädins ord emot them. 
Dräper tienstehion med wilja sin rätta husbonda, eller matmoder; miste hand och hufwud, och 
warde thertil man steglad, och qvinna i båle bränd. 
 
Svar:______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 4 innehåller ett textutdrag från ;- Sveriges rikes lag år 1734.  

Elevernas uppgift består av att föröka att tidsbestämma texten till ett århundrade, samt uppge 

vad för slags text det handlar om. 

I klassen Aa har 6 elever inte svarat, 8 elever svarat felaktigt, och 7 elever har svarat helt rik-

tigt med att ange ; 1700-tal. Av de 7 elever som har kunnat placera texten i rätt århundrade 

svarade 1 st. att det var en lagtext. 
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I klassen Bb har 8 elever inte svarat och 6 st. är felaktiga. De som svarat rätt på tidsaspekten 

består av 6 st. som har uppgett 1700-1800 tal, och 1 elev som har svarat att det är en lagtext,  

(men den eleven har gissat fel på att texten är från 1300-1500- tal). 

Sammanfattning av fråga 4; Sammanställningen av fråga visar på att av 42 elever, kunde 12 

st. elever placera textutdraget tidsmässigt och 2 st. kunde uppge att det var en lagtext.  

 

 
 
Fråga 5) Har du läst några andra texter med äldre svensk stavning/stil mellan 1200-1900- tal; 
vilka? (Skriv författare och titel). 
 
Svar:______________________________________________________________________ 
 
Fråga 5 undersöker om och i vilken utsträckning, eleverna har läst några texter med – 

äldre svensk stavning och stil. 

I klassen Aa är det 17 elever som inte skriver något alls som svar. De 4 elever som svarar,  

uppger 1st; Äldre Västgötalagen, Strindberg Giftas, 2 st. bibeln, 1 st. ; lite i en bibel. ”I histo-

ria läste vi gamla texter med handstilar när vi släktforskade”. 

I klassen Bb svarar 17 elever nej eller med uteblivet svar. De 4 elever som svarar, uppger  

1 st. Selma Lagerlöf, 2 st. Daniel Defoe, och 1 st. Oliver Twist.  

Sammanfattning av fråga 5; Av de sammanlagt 42 eleverna har endast 8 elever svarat. I klas-

sen Aa är dessa få svar mera nöjaktiga än i klass Bb, där 3 stycken elever har svarat med ut-

ländska författare, vilket inte efterfrågades. 

 

 
 
Fråga 6)  Låneord; Från vilket land kommer ursprungligen dessa ord och när kom de in i 
svenskan?  1) Lunch    2)Stad     3) Necessär      4)Billig     5) Tejp    6)Parfym 
 
Välj bland förslagen nedan, och para ihop årtal och ursprungsland till varje ord; 
900- tal  1300- tal        1400-tal         1900-tal      1800-tal        1600-tal             1700-tal 
Tyskland      Grekland        England     Spanien         Frankrike    Holland     Norge  Island 
 
Svar:_1)_ord;__________________År:__________Land:______________________ 
          2)______________________________________________________________         
          3)______________________________________________________________ 
          4)______________________________________________________________ 
          5)_______________________________________________________________ 
          6)______________________________________________________________ 
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Fråga 6 gällde att para ihop låneord, årtal och ursprungsland. I klass Aa har 19 st. försökt att 

svara på frågan och resterande 2 inget. Generellt stämmer årtalen mycket dåligt. Låneorden; 

Lunch (England), Stad (Tyskland), parfym/necessär (Frankrike) lyckades eleverna bäst pricka 

in, men det handlar om runt 5-9 stycken elever som har dessa rätta svar. I klassen Bb är det 

heller ingen som har alla rätt, och visar även här på att eleverna generellt inte klarar av att 

pricka in århundradena på låneorden.  Samma sak gäller i denna klass där låneorden;  Parfym 

(12 st.), Necessär (7 st.)(frankrike), Stad ( 7st) ( Tyskland), Lunch 11 st. (England) dominerar 

de rätta svaren.  

Sammanfattning av fråga 6; Frågan visar på att eleverna kände till låneordens ursprung något. 

Kanske kunde svaren på exempelvis orden ;parfym och necessär, (Frankrike, 1700-tal) varit 

bättre med 100 % rätt, med tanke på att de bör betraktas som lätta att räkna ut med lite känne-

dom om språkhistoria överlag. 

 

 

Fråga 7) Om stavnings förändringar; Rödt blev rött, hvarför blev varför, Lefva blev leva-  

Varför började man skriva så här (d.v.s. vad visar det på), och vid vilken reform och årtal 

skedde detta i Sverige? (Om du kan några fler stavningsreformer som infördes då, skriv och 

förklara vilka) 

Svar;______________________________________________________________________ 

 
Reform:____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  

 

Fråga 7 eftersöker 1906 års stavningsreform och med förklaringen att man vid detta skede fått 

en utveckling mot talspråket i skriften. 

I klassen Aa har 16 elever inget svar, och de övriga 5 har svarat fel. 

I klassen Bb  har 14 st. inget svar, 4 st. svarar helt felaktigt. Men 3 st. elever är inne på ett 

korrekt svar, d.v.s. att man då började skriva alltmer talspråkligt.  

Sammanfattning av fråga 7 ; Ingen av de totalt 42 eleverna kände till 1906 års stavningsre-

form. 

 

Fråga 8) Vilken är vår äldsta bok på svenska ? Titel och årtal/århundrade efterfrågas samt vad 
för typ av bok/text det handlar om?  
 
Svar;______________________________________________________________________ 
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På fråga 8 eftersöks; Äldre Västgötalagen som vår äldsta bok på svenska, och eleverna ska 

svara 1200-t och att det är en lagtext för att få rätt helt rätt på denna fråga.  

I klass Aa svarar 8 elever inget och 5 st. svar är felaktiga. I denna klass svarar dock 7 st. helt 

riktigt med Västgötalagen. Endast 1 elev av dessa har alla rätt och svarar; Västgötalagen, 

1200-tal, lagstiftning. De andra eleverna som kände till att det var Västgötalagen gissade 

ganska nära på 1000-1100-tal, men ingen av dessa kände till att det var en lagtext.  

I klassen Bb svarar 12 elever blankt eller felaktigt, och gissar bl.a. på ´bibeltext´.  

Dock svarar 9 st. korrekt i denna klass  med ”västgötalagen”, men utav dessa 9 korrekta svar 

så är det endast 1 elev som svarat korrekt århundrade och 2 st. att det är en lagtext. 

Sammanfattning av fråga 8; Sammantaget från  klassen Aa och Bb, så har 16 elever av 42 

kännedom om att Äldre Västgötalagen är vår äldsta bok på Svenska.  

 
 
Fråga 9) Vokalerna utvecklas genom en  ljudrevolution; 
När ungefär började vi använda y, å, ä, ö i svenskan? ( tidigare bat =  båt) 
 
Svar:_____________________________________________________ 
 
Fråga 9 gällde när vi började använda y,å,ä,ö i svenskan. I klassen Ab svarade 11st elever 

blankt, 9 st. svarade fel, och 1 elev svarade korrekt med 1400-tal.  

I klassen Bb svarar 13 st. elever inget, 7 st. elever svarade fel (med att gissa ex följande ;2 st. 

1200-t, 1 st.; - för 40 år sedan, 1 st.  på 1800-t, 1 st. på 1900-t, 1 st. på 1700-t, 1 st. på 1500-t). 

Dock svarar  1 elev i Bb korrekt. 

Sammanfattning av fråga 9;  Av 42 elever (klassAa/Bb) svarar 2 st. korrekt. 
 
 
 
Fråga 10) Skriv ungefärligt årtal/århundrade på dessa bibeltexter; 
 
Thet begaff sigh i the daghar ath vthaff keysaren Augusto wort vthbodhat, ath all werlden 
skulle beskattas, 
År;_____________ 
Och det hände sig vid den här tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen 
skulle skattskrivas. År;___________ 
Vid den här tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skatt-
skrivas 
År:______________________________________________________________________ 
 
Fråga 10 bestod av att eleverna skulle skriva in rätt århundrade på tre stycken bibeltexter. 

I klassen Aa svarade 11st elever inget, 7 st. svarade fel, och 3 st. lyckades med att pricka in 

två korrekta årtal av de tre efterfrågade. I klassen Bb svarade 7 elever inget, 9st svarade felak-
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tigt. Dock svarade 2 st. elever med två korrekta århundraden av tre efterfrågade, och 2 st. ele-

ver svarade ett rätt årtal av de tre efterfrågade. Enkäten visar på 4 st. elever som varit inne på 

nästan korrekta svar. 

Sammanfattning av fråga 10;  Av totalt 42 elever sammanlagt från klass Aa och Bb, har 7 st. 

elever svarat delvis rätt på fråga 10. 

Fråga 11) Vad kan du säga om utvecklingen vad det gäller talspråk respektive skriftspråk i 
svensk språkhistoria? 
Svar:___________________________________________________________________ 
 

På fråga11 gällande utvecklingen av talspråket resp. skriftspråket i vår svenska språkhistoria 

svarar  klassen Aa följande; 17 st. elever svarar inget, 3 st. svarar felaktigt, 1 elev svarar kor-

rekt . I klassen Bb; svarar 16 elever blankt,, och 5 st. svarar felaktigt. 

Sammanfattning av fråga 11;  Vid en sammanslagning av klasserna Aa och Bb har endast  

1 elev från klass Aa, svarat korrekt av totalt 42 elever på frågan.  

 

 
Fråga 12) Anser du att frågorna i enkäten var;  (kryssa för ditt svar)  
 
Lätta                           medel                        svåra                  mycket svåra 
_________________________________________________________________________ 
 
På fråga 12 ges följande resultat. I klassen Aa svarar 13 elever att enkätfrågorna är mycket 

svåra, 3st att de är svåra, och 5 st.  svarar blankt. Eleverna i Bb svarar däremot med ett enhäl-

ligt svar att enkätfrågorna upplevs som mycket svåra. 

Sammanfattning av fråga 12; De båda klasserna upplever enkät frågorna i majoritet som 

mycket svåra. 

 

Fråga 13)  Tycker du att det är intressant och spännande med svenska språkets historiska ut-

veckling?                               Ja    Nej      (kryssa för ditt alternativ) 

___________________________________________________________________________ 

 

På fråga skulle eleverna svara med ja eller nej, ifall de tyckte att det är spännande och intres-

sant med svensk språkhistoria 

På frågan svarar eleverna i Aa följande; 9 stycken har svarat Ja, och 9 stycken har svarat nej, 

och 3 stycken har inte svarat alls.  

I klassen Bb, är det däremot 18 st. av eleverna som svarat nej, 2 st. har svarat ja, och 1st elev 

har svarat mitt emellan ja och nej. 
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Sammanfattning av fråga 13: I klassen Aa råder en delad uppfattning ifråga om svensk språk-

historia, d.v.s. ifall de tycker att det är intressant och spännande. Ungefär hälften av eleverna 

har svarat ja och hälften nej, av alla de som svarat (18 st.). I klassen Bb råder det en majoritet 

av 18 elever som inte tycker att det är intressant och spännande. I frågan är klassen Aa mera 

intresserad av språkhistoria än i jämförelse med klass Bb. 

Fråga 14)  Skulle du vilja ha mera undervisning i svensk språkhistoria? 
 
                                 Ja      Nej  ( kryssa för ditt alternativ) 
__________________________________________________________________________ 
 
På fråga 14, har klassen Aa; svarat med 9 st. ja och 9 st. nej, samt 3 st. som inte svarat.  

I klassen Bb har 20 st. svarat nej och 1 st. har svarat ja.  

Sammanfattning av fråga 14; I klassen Aa, så är det lika många som vill ha mera undervisning 

i svensk språkhistoria, som de som inte vill ha mera. (av dem som svarat). I klassen Bb, så är 

det en nästan total majoritet av 20 st. som inte vill ha mera undervisning i svensk språkhisto-

ria, men däremot 1 elev har svarat att den vill ha mera undervisning.  

Undersökningen visar på att klassen Aa liksom i fråga 13, är mera positiv till undervisning av 

språkhistoria. Det är två olika klasser där attityden är att Bb som är en gren av sam-

häll/ekonomi inte visar på någon positiv attityd till språkhistoria, emedan klass Aa som är en 

gren av samhäll/samhäll, är delat positiv i intresset och önskemål om mera undervisning i 

ämnet. 

 

 

 

3.3 Sammanställning och jämförelse av enkätsvaren 

Sammanfattningen från enkäten visar på att klass Bb visar på något bättre resultat på fråga 1, 

2, 3, 6,och 7. På fråga 4, 8, 9, 10, 11 är svaren ungefärligen likvärdiga. Endast på fråga 5 visar 

klass Aa på ett något bättre resultat. Sammanfattningsvis har klass Bb har ett något bättre re-

sultat i sin helhet vad det gäller kunskaper på området. På frågorna 12, 13, 14  visar klass Aa 

på en markant skillnad mot klass Bb. I klass Aa finns ett delat intresse på 50 % för språkhisto-

rien, med önskan om mera undervisning i ämnet. I klass Bb däremot råder en enig allians där 

ingen vill ha mera undervisning i språkhistoria och de tycker inte att det är intressant. Det är 

med andra ord en stor skillnad i attityd mellan dessa två klasser i fråga om svensk språkhisto-

ria.  
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4.1 Analys av läromedel 
 
Inledningsvis skall nämnas att de läromedel som här analyseras, har lånats ut av de gymnasie-

lärare som intervjuats för denna studie. Dessa läromedel är det sortiment som finns på den 

undersökta gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program, och blir därför representativt 

och jämförbart med vad som faktiskt tas upp i undervisningen, samt i jämförelse med elever-

nas kunskaper. Dessa läromedel jämförs vidare, med vad som står i gymnasieskolan styrdo-

kument om vad eleverna skall kunna om svensk språkhistoria efter avslutad Svenska B- kurs.  

Den svenska språkhistorien tas upp mycket olika och med stor variation i de läromedel för 

svenska, som analyseras för denna studie. 

 Den för denna undersökning intervjuade lärare A, uppgav att det främst är läroboken Språ-

ket & människan som hon använder sig av i sin undervisning, samt antologier. I Språket och 

människan,- svenska A, så tas den svenska språkhistorien upp lite sporadiskt och inte kronolo-

giskt i epoker. Kapitlen i denna lärobok indelas efter huvudteman som kap 1 Resor, kap 2 

Mod, kap 3 Livskriser, kap 4 Kärlek, kap 5 Myt och Saga.5 Det omedelbara intrycket av den-

na lärobok är att den är spretig och svår att följa. Det finns ingen riktig logik i upplägget av 

boken vad det gäller kronologi, vilket måste innebära att det blir ännu svårare att ta till sig 

materialet i en tid då eleverna alltmer upplevs som dåligt förankrade i historien. Lärare A på-

pekade också elevernas ”tidlöshet” som ett problem i den intervju som sammanställts under 

punkt 3.2.  

 I intervjun uppgav lärare A att det främst var i kap1 Resor, som det mesta av språkhistorien 

togs upp. Vid en närmare granskning så är det bara en halv sida om runor som tas upp där.  

Läroboken Språket och människan A, ger ett vagt uttryck av den svenska språkhistorien, och 

kan enligt min tolkning inte förmedla en nöjaktig bild av svenska språkets förändring över tid.  

 Lärare B uppgav i intervjun för denna studie att hon använde läroboken Svenska spår 2, 

samt antologier. Denna lärobok ger ett helt annat intryck än Språket och människan som lära-

re A använde.  Läroboken Svenska spår2 har en tydlig innehållsförteckning. Det är lätt att 

göra sig en snabb bild av vad boken innehåller. Denna lärobok har också överrubriker som 

”Rötter”, ”Barndom”, ”Längtan”, ”Protest”, men utan att störa underrubrikerna som är både 

logiska, kronologiska och överblickbara.  

 I Svenska spår 2 finner man en hel del användbart i undervisningssyfte gällande svenska 

språkets utveckling över tid. Under kapitlet ”språkets rötter” tas den runsvenska perioden upp, 

                                                 
5 Danielsson Anita, Siljeholm Ulla, 1999; Språket & människan, Lärobok i svenska för gymnasiet-del A, Natur 
och kultur, Stockholm  
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arvord, lånord, och främmande ord. Där finner man även ”den tyska perioden” ”den franska 

perioden”, ” den engelska perioden”, etymologi; ordens ursprung etc. 6 

I detta kapitel finns det med ett textutdrag ifrån Dalalagen; Kyrkobalken 1350-tal  i original-

version, vilket faktiskt visar på hur man skrev på 1300-talet. Det finns både en originalversion 

och en översättning parallellt av texten, för att eleverna skall kunna få en bra förståelse av 

innebörden.  

 Vidare tar läroboken upp litteraturen under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet i särskilda 

avsnitt med tydliga underrubriker. Under kapitlet ”Litteratur under 1700-talet” tas Bellman 

och Anna-Maria Lenngren upp som representanter för den svenska litteraturen.7   

 Både Bellmans texter; (sång nr 35, epistel 23) och Lenngrens Pojkarene har till viss del 

genomgått en förenklad översättning av språket. Det går att läsa den typiska Bellman stilen 

och ålderdomliga ord i Lenngrens dikt, men ingen av texterna visar på hur man faktiskt stava-

de på 1700-1800-talet. Intressant hade det varit ifall åtminstone bara ett litet stycke av texten 

hade kunnat jämföras med en original stavning.  

 Under kap. ”franska perioden” så finns ett textutdrag med ur en dagbok från Märta Helena 

Reenstierna, där det delvis är översatt till ett modernare språk men dock med alla de för-

franskningar som ingår i texten. Även om stavningen inte är originalversion så visar den på 

hur språket inom aristokratin kunde se ut under 1700-talet ifråga om ordval etc. 8 

 Under skönlitteraturen för 1800-talet tar läroboken bl.a. upp en dikt av Stagnelius från 

1821; Amanda.9 Även den är översatt till ett modernare språk än vad som skrevs under 1800-

talet. Frågan är om det vid denna tidpunkt inte skulle vara möjligt för eleverna att läsa en ori-

ginal version från 1800-talet utan större problem. Även Strindbergs; Tjänstekvinnans 

son 1886, ur Brev till Siri von essen, ur brev till Harriet Bosse, ur Brev till Edvard Brandes, ur 

Brev till Carl Larsson finns med i läroboken som en svensk representant för en modernare 

författare och stil, under naturalismen i Sverige. 10 

Det är utdragen av Strindbergs brev som allra bäst visar på hans originalstil och stavning. Det 

går där att få en uppfattning om hur stavningen och språket faktiskt såg ut runt sekelskiftet, 

trots att det fanns mer eller mindre varianter generellt och att Strindberg ansågs både radikal 

och moderniserad i sitt sätt att skriva. Historien visar på att 1906 års stavningsreform kom att 

påverka stavningen avsevärt, men naturligtvis anammade olika författare den reformen olika 

                                                 
6 Ahlenius Monica, Leibig Annika , 2002; Svenska spår 2, kap. Språkets rötter s.64-89, Bonniers, Stockholm 
7 Svenska spår 2,s.137-141 
8 Svenska spår 2, s. 72 
9 Svenska Spår 2, s. 169 
10 Svenska spår 2,s.192-197 
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snabbt. Den bästa bilden av hur författare skrev och stavade under den här tiden hade varit att 

jämföra några flera texter, med dess originalversion. 

 Sammanfattningsvis berör denna lärobok många av de väsentliga delar som bör tas upp i 

samband med undervisning av svensk språkhistoria. Även om läroboken tar upp en hel del 

användbara textutdrag från svenska författare genom tiderna, så är de flesta översatta till en 

modernare stavning än vad originalversionen anger. Det är endast utdrag från Dalalagen som 

har en originalversion parallellt med en modern översättning. 

 Läroboken Svenska B; Bok och Webb var en annan lärobok som utlånades ur sortimentet 

av de intervjuade lärarna A och B. Den var så ny att ingen av de intervjuade lärarna hade an-

vänt det i någon större utsträckning. Läroboken har ett helt avsnitt som behandlar den svenska 

språkhistorien. 11  I detta avsnitt som är både kortfattat, informativt och överblickbart finns en 

god källa att hämta information om svensk språkhistoria för gymnasieungdomar.  I detta av-

snitt går innehållet på djupet, för att ge eleverna en större förståelse för de språkförändringar 

som ägt rum. Vidare finns på Internet övningar och fördjupningar till huvudboken, vilket gör 

att detta läromedel till ett högst modernt arbetssätt. Det finns även två antologier i pocket 

format till denna lärobok, varav den ena antologin svenska B, här har granskats närmare.12  

Av de svenska texter som ingår i antologin, och som är före 1900-talet ingår bl.a. Bellman och 

C-L Almqvist. Ingen av dessa texter presenteras i original version, men de visar på ett annat 

ordförråd och språklig stil än modern svenska texter.  

 

Under intervjun med gymnasielärare B, så framhöll denna lärare att man nog enklast hittar 

äldre texter av olika författare i de äldre antologierna, som ex. Från Dickens till Delblanc, 

som finns i flera delar.13 Den antologi som granskas i denna studie är den andra delen som 

omfattar 1800-talet fram till omkring 1975. I denna litteratur finns det visserligen prov på 

flera äldre svenska författare och deras textutdrag än i nyare antologier. Men inte heller här 

finns några äldre texter med original stavning som kan visa på språkets föränderlighet genom 

historisk tid. Likadant är det med andra antologier som Berättare genom tiderna,14 Texter och 

tankar- Litteraturen Antiken-1900. 15 

 Sedan återstår ytterligare några böcker som används på den undersökta gymnasieskolan. 

En av läromedelsböckerna heter Språk, Litteratur och Samhälle. Lärobok i svenska för gym-

                                                 
11 Bok och webb- svenska B, 2005; Bok och Webb, Göteborg s. 350-372 
12 Bok och Webb,Antologi -Svenska B, 2005; Bok och Webb, Göteborg 
13 Från Dickens till Delblanc,del 2  Antologi, 1985; Dialog- Natur och Kultur, Stockholm 
14 Lindskog, Rydén, mfl, Berättare genom tiderna, Antologi, 1984; Natur och kultur, Stockholm  
15 Skoglund Svante, Texter och tankar, Antologi, 1997; Gleerups, Malmö 
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nasiet- B.16 Denna lärobok har en svåröverskådlig innehållsförteckning, men innehållet omfat-

tar en hel del som går att plocka vad det gäller svensk språkhistoria. Översikten och någon 

sorts röd tråd i innehållet av svensk språkhistoria saknas. De textutdrag som ingår i denna 

kursbok visar inte heller den, på hur det svenska språket har förändrats i fråga om stavning 

och böjningar från 1200-talet fram till 1910. Till denna huvudbok finns en handbok som inne-

håller en originaltext från Västgötalagen och som behandlar svenskan genom tiderna, äldre 

nysvenska och Dalin; Then swänska Argus 1732; Om Swenska språket i originalversion, samt 

kap. med  franska lånord. 17 

 Handboken innehåller en god komplettering till huvudboken i fråga om svensk språkhisto-

ria, där Dalins utdrag i originalversion Om Swenska språket ger många möjligheter att studera 

språket över tid och tillfälle att problematisera historiska förändringar kring svenskans stav-

ning. 

 Slutligen återstår den sista läroboken för denna analys, Källan språkbok - sv gy kurs A och 

B. Denna kursbok har ett eget kapitel som heter ”Språkhistoria”.18 Här finns en logisk röd tråd 

som visar åskådligt på de språkliga förändringar som har ägt rum i svenska språket. Indel-

ningen börjar med fornnordiska med textutdrag i originalversion av t.ex Äldre Västgötalagen. 

Därefter presenteras perioden Äldre Nysvenska 1526-1732, där det bl.a. ingår  bibeltexter från 

olika tider för att exemplifiera hur språket förändrats. Sedan följer olika textutdrag från 1600-t 

resp. 1700-t, vidare behandla 1800-tal och 1900-tal. Vidare tas stavningsregler upp från 1801 

och diverse låneord, även förändringar vid 1900-talets början. Man nämner däremot inte sär-

skilt att det ägde rum en stavningsreform1906, utan nämner i allmänna ordalag vilka föränd-

ringar som skedde i nusvenskan. Denna lärobok har en disposition som gör det överskådligt 

att kunna ta till sig det svenska språkets förändringar från forntid fram till idag.  

 

4.2 Sammanfattning av läromedelsanalyserna 

En del av läromedelsböckerna i svenska som undersökts har innehållit ett informativt upplägg 

av språkhistoria. Särskilt Bok och Webb svenska B, Källan språkbok, sv gy kurs A och B,  

och Språk, Litteratur, Samhälle. Handbok i svenska B, innehåller alla intressanta delar. För-

slagsvis kan man alternera dessa läroböcker för att få en större bredd. Antologierna visade 

                                                 
16 Danielsson, Siljehom, 1998; Språk, litteratur, samhälle-Lärobok i svenska för gymnasiet-B, Natur och Kultur, 
Stockholm 
17 Språk, Litteratur, Samhälle, Handbok, s. 50-59 
18 Johansson, Kretz,mfl., 1999;Källan språkbok-sv gykurs A och B,Kap. Språkhistoria, s. 251-278, 
 Bonniers, Stockholm 
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däremot alla att de inte hade för aviskt att presentera några texter i originalversion av svens-

kan, utan nästan alla texter har fått en viss översättning av stavningen. 

 Läroboken Svenska spår 2 som den intervjuade läraren B använde i sin undervisning, har 

också ett täckande upplägg då det gäller den svenska språkhistorien.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett språkhistoriskt innehåll kring svenska 

språkets förändringar över tid i några av läroböckerna, klart för att användas. 

 

 
 
5.1 Sammanfattande Resultat av undersökningen 
 

Resultaten från elevenkäten visar på att elevernas kunskaper i svensk språkhistoria överlag är 

mycket svaga. Dock bör tas i beaktande att den passerade tiden mellan inlärning av kunska-

perna och mätningen av denna enkät, har en tidsskillnad på 1 år. Tidens glömska kan ha gjort 

sitt till, men samtidigt mäter enkäten vad eleverna kommer ihåg ett år senare, d.v.s. i årskurs 3 

på gymnasiet. Elevenkäterna kan sammanfattas med att klass Bb har ett något bättre resultat 

på kunskapsfrågorna. Däremot visar klass Aa på en markant bättre attityd till ämnet, d.v.s. att 

hälften av klassen vill ha mera av svensk språkhistoria i undervisningen och att de tycker att 

det verkar intressant.  

 Ett oroväckande resultat som blir tydligt i enkäten, är att eleverna är mycket dåliga på att 

placera historisk tid och att kunna dra slutsatser däremellan. Problemet med att eleverna idag 

uppfattas som ”tidlösa” i sin varseblivning är något som även framkommer i de båda intervju-

erna med lärare A och B. I intervjuerna med dessa lärare, konstateras att de anser att det hade 

varit lättare att undervisa i svensk språkhistoria ifall eleverna hade haft bättre förkunskaper i 

historisk tid och dess epoker.  

 

Vidare visar resultatet från denna undersökning att urvalet av vad som tas upp i undervisning-

en av språkhistorien, sker individuellt och godtyckligt utifrån respektive lärare. Lärarna har 

ingen gemensam linje, utöver vad som skall tas upp i den svenska språkhistorien i undervis-

ningen, och de använder olika kursböcker för eleverna. 

 Kursplanen för Svenska A och B på gymnasiet har som uppfyllande mål ett krav på att 

eleverna skall känna till huvuddragen för det svenska språkets utveckling över tid. Det inne-

bär att eleverna måste få kännedom om svenskan utveckling från ”Runsvenskan” tills idag. 
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Eleverna måste vara något insatta i både äldre svenska, och den moderna för att det ska kunna 

sägas att eleverna känner till det svenska språket utveckling över tid. 

 Vad det gäller resultaten från både enkäterna och vad som tas upp i undervisningen, så 

visar det på en generell svaghet när det gäller svensk språkhistoria. Intervjuerna pekar på att 

lärarnas normerande attityd till ämnet, påverkar hur mycket undervisning som eleverna får i 

ämnet samt vad som tas upp och med vilket djup. Undersökningen visar på att vissa av läro-

böckerna har goda genomgångar av den svenska språkhistorien, medan andra har ett minimalt 

stoff. Forskningen kring undervisningen av svensk språkhistoria på gymnasiet lyser med sin 

frånvaro, men det finns däremot en hel del forskning kring den svenska språkhistorien gene-

rellt.  

 
 
 
5.2 Diskussion 
 

Elevernas oförmåga att placera in historisk tid och dra slutsatser generellt blir mycket tydligt i 

både enkäten och intervjuerna som genomförts i denna undersökning.  Detta påverkar natur-

ligtvis inte bara elevernas bristande historiekunskaper, utan drabbar även svenskämnet i fråga 

om språkhistoria och litteraturorientering. Borde inte även samhällskunskapen bli oerhört li-

dande, liksom religionskunskapen?  Är vi som samhälle på väg mot ett allt mindre medvetan-

de i historik generellt? Eller är det ett problem, bara i skolans värld? 

 Som regel säger man om skolan att den avspeglar det övriga samhället, då dessa båda är ett 

barn av sin tid. En möjlig tanke är att de minskade kunskaperna om historisk tid bland gymna-

sieeleverna är en reflektion av samtidens bristande intresse och fokus. Vid en närmare 

granskning så har det utifrån den genomförda litteraturgenomgången framgått, att svensk 

språkhistoria inte motiveras särskilt högt i dagens undervisning. Det är få lärare och forskare 

som ser den direkta nyttan med att eleverna skall studera det svenska språkets utveckling i ett 

längre tidsperspektiv. Frågan är då vad historiska kunskaper medför i svenskämnet? Svaret 

som jag ser det är att eleverna får en bättre förståelse varför språket ser ut som det gör idag 

och kan se skillnader, vid bättre kännedom om den historiska utvecklingen. Eleverna får ett 

jämförande perspektiv,  och på så sätt en bättre perspektiv på språkutvecklingen. 

Att försöka engagera och locka fram elevernas intresse är en av de uppgifter som vi lärare har. 

Kanske kan ett ämnesintegrerat samarbetet mellan svenska och historia vara lösningen för 

undervisningen av den svenska språkhistorien i gymnasieskolan. Men att svensk språkhistoria 

inte har någon funktion eller inte kan motiveras i någon större grad, håller i alla fall inte jag 
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med om. Jag tror tvärtom att dessa historiska kunskaper om språket har en avgörande betydel-

se för intresset kring språkstudier. För mig innebar det en aha-upplevelse och energiinjektion 

att nå förståelse för språkets historik. Det motiverade mig att lära mig mer om grammatik och 

ordförståelse. Även andra bör kunna få samma upplevelse, inte minst efter den uppmärksam-

het som språkets utveckling fått i Fredrik Lindströms TV-program. 
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Bilagor; 

Muntliga källor; anonyma intervjuer med två gymnasielärare i svenskämnet, vid samhälls- 

vetenskapliga programmet. 

Elevenkät; två gymnasieklasser vid samhällsvetenskapliga programmet. 
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Bilaga. Intervjufrågor med ”Med fokus på den svenska språkutvecklingen 

1200-1900-tal i gymnasieskolan” 

________________________________________________________________ 

��Hur görs urvalet av litterära texter? Väljer du som lärare individuellt 
bland texter, eller finns det en gemensam hållen linje?  (a) 

 
��Vilka svenska texter tas upp, varför och i vilket syfte? Översatta eller i 

originalspråk? Läser eleverna någon ursprunglig gammal text överhu-
vudtaget, i så fall vilka? (b) 

 
��Väljer man en traditionell urvalsprocess där man följer kursboken i lit-

teraturvetenskap och tillgängliga antologier? Vilken kurslitteratur an-
vänds? (c) 

 
��Epokers strömningar; hur tas den upp i samband med litteraturen? (d) 
 
��Läser eleverna litterära texter för att främst känna igen svenska kända för-

fattare och dess samtid? (e) 
 
��Läser eleverna litterära texter för att se hur svenska språket har skrivits 

förr, i syfte att bekanta sig med nysvenskan, dvs. en äldre språkstil. (f) 
 

��Hur mycket arbetar ni med lexikala ändelser; d.v.s. låneord, arveord, 
     -ordens ursprunglighet? -Ty, fr, eng. (g) 

 
��Hur mycket arbetar ni med ortografiska ändelser; som olika  
     grammatiska böjningsförändringar?  
     (Exempelvis;–kasus; verb, substantiv, å,ä,ö, dentala frikativer,    
     genitivändelser- s etc. ) (h) 

 
• Hur stort är elevernas intresse för språkhistoria, sett utifrån ditt lärar- per-

spektiv? (i) 
 
• Görs det studiebesök, för att titta närmare på äldre texter? (j)    

             
• Vad säger läroplanen ang. undervisningen av språkhistoria? (k) 
 
• Hur ser du som lärare på undervisningen av språkhistoria på gymnasiet?  
     Möjligheter? Tidsbrist? Låg prioritet? För svårt för eleverna? 
     Vilken nivå är realistisk utifrån det som tidigare diskuterats intervjun? (l) 
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Enkät: Språkhistoria på gymnasiet   2006-12-12 
Samhällsprogrammet  
Anonym enkät; -undersöker kunskaper och intresse kring svensk språkhistoria i två gym-
nasieklasser i Västra Götalands län. 
 
Författare och ansvarig för examensarbetet; Maria Ivarsson, Lärarprogrammet,  
Karlstads universitet 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1) För ca 800 år sedan hade svenskan; ( kryssa för ett rätt alternativ) 
 
a) mera komplicerad grammatik och flera böjningsändelser 
b) enklare grammatik och färre böjningsändelser 
c) inga böjningsändelser, enklare grammatik 
d) inga böjningsändelser, ingen grammatik 
 
 
2)  ca. År _________ översattes bibeln för första gången på svenska, och den kalla-
des_________________________( skriv in ditt rätta svar vid understrykningarna/ linjen) 
 
 
 
3) Man brukar dela in den svenska språkhistorien i fyra perioder. 
( skriv om du vet vad de olika språkperioderna kallas, framför årtalen på linjen); 
 
________________________________  ca. 200- 1225 
 
__________________________________  1225-1526   
 
__________________________________  1526-1879 
 
__________________________________1879- tills idag 
 
 
 
 
4) När är texten skriven och vad är det för typ av text? (Skriv årtal/århundrade och text typ på 
linjen). 
 
Om dråp, hugg och slag, å husbonda eller förman; så ock oqvädins ord emot them. 
Dräper tienstehion med wilja sin rätta husbonda, eller matmoder; miste hand och hufwud, och 
warde thertil man steglad, och qvinna i båle bränd. 
 
Svar:______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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5) Har du läst några andra texter med äldre svensk stavning/stil mellan 1200-1900- tal; vilka? 
(Skriv författare och titel). 
 
Svar:_____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
6) Låneord; Från vilket land kommer ursprungligen dessa ord och när kom de in i svenskan? 
                         1) Lunch    2)Stad     3) Necessär      4)Billig     5) Tejp    6)Parfym 
 
Välj bland förslagen nedan, och para ihop årtal och ursprungsland till varje ord; 
900- tal  1300- tal        1400-tal         1900-tal      1800-tal        1600-tal             1700-tal 
Tyskland      Grekland        England     Spanien         Frankrike    Holland     Norge  Island 
 
 
Svar:_1)_ord;__________________År:__________Land:______________________ 
          2)______________________________________________________________         
          3)______________________________________________________________ 
          4)______________________________________________________________ 
          5)_______________________________________________________________ 
          6)______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
7) Om stavnings förändringar; Rödt blev rött, hvarför blev varför, Lefva blev leva-  
Varför började man skriva så här (d.v.s. vad visar det på), och vid vilken reform och årtal 
skedde detta i Sverige? (Om du kan några fler stavningsreformer som infördes då, skriv och 
förklara vilka) 
 
Svar;________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Reform:____________________________________________________________________ 
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8) Vilken är vår äldsta bok på svenska ? Titel och årtal/århundrade efterfrågas samt vad för 
typ av bok/text det handlar om?  
 
Svar;______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
9) Vokalerna utvecklas genom en  ljudrevolution; 
När ungefär började vi använda y, å, ä, ö i svenskan? ( tidigare bat =  båt) 
 
Svar:_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
10) Skriv ungefärligt årtal/århundrade på dessa bibeltexter; 
 
Thet begaff sigh i the daghar ath vthaff keysaren Augusto wort vthbodhat, ath all werlden 
skulle beskattas, 
År;_____________ 
 
Och det hände sig vid den här tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen 
skulle skattskrivas. År;___________ 
 
Vid den här tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skatt-
skrivas 
År:_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
11) Vad kan du säga om utvecklingen vad det gäller talspråk respektive skriftspråk i svensk 
språkhistoria? 
Svar:___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
12) Anser du att frågorna i enkäten var;  (kryssa för ditt svar)  
 
Lätta                           medel                        svåra                  mycket svåra 
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13)  Tycker du att det är intressant och spännande med svenska språkets historiska utveck-
ling?     Ja    Nej      (kryssa för ditt alternativ) 
 
 
14) Skulle du vilja ha mera undervisning i svensk språkhistoria? 
Ja      Nej  ( kryssa för ditt alternativ) 
 
 
 
Här finns plats för egna kommentarer om så önskas, kanske är det något som du anser att jag 
borde frågat om: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


