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Abstract 

History of language in upper secondary school 

To recontextualize the intentions of the steering documents in teaching practice 

 

The aim of the study is to examine how teachers recontextualize the intentions of the 

steering documents in their teaching of the Swedish 3 course in upper secondary school 

in interviews about the history of language. The areas of interest in the teachers’ 

instruction in the history of language concern the content they take up, how the teaching 

is structured, and the reasons they state for pupils needing a knowledge of the history of 

Swedish. The study shows that there is concordance between the teachers’ content and 

motives, whereas the structure of their teaching varies. As a result, it can be said that the 

teachers’ flexibility and scope for interpretation in school stands out, but there also 

appears to be fairly good agreement about the content that should be taught to the pupils 

and why they should be taught this. There was also good coherence between each 

teacher’s content, method and motive, which means that the module of history of 

language seems well motivated, thus justifying its place in the teaching of Swedish. 

Recontextualizing the wording of the steering documents in teaching seems relatively 

unproblematic for the teachers in the study. 
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1 Inledning 
En av skolans uppgifter är att förmedla ”förtrogenhet med Sveriges kultur och historia 

samt [att, egen anm.] det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många 

av skolans ämnen.” (Skolverket, 2011a:5). Även om det inte framgår explicit av denna 

skrivning blir formuleringen synnerligen relevant i svenskundervisningen, eftersom 

språket och kulturen finns inrymt i ämnets essens. Josefsson (2011:13) menar att ett 

moment som litteraturhistoria tveklöst ingår i uppfattningen av vad som är svensk 

kultur, men att det inte är lika tydligt att språkhistoria ingår i den kulturuppfattningen. 

Detta kan tyckas märkligt, eftersom språkhistoria som moment tangerar innehållet i det 

ovannämnda citatet, både angående kulturell förtrogenhet och språklig förtrogenhet. 

Språkhistoria som begrepp innebär ”vitskapen om korleis språket og språksamfunnet 

har endra seg gjennom tidene.” (Torp & Vikør, 1993:13). Språkhistoria avser alltså både 

fokus på hur språket och det omgivande samhället utvecklats. 

Det kan dock vara svårt att förklara vikten av språkhistoria i svensk-

undervisningen, när fältet i stort sett är outforskat (Ask, 2012:71). Det kan skapa en 

situation där lärare inte finner vetenskapligt stöd för sin undervisning, och även riskera 

att elever går miste om värdefulla kunskaper eftersom den undervisning de får ta del av 

inte är vetenskapligt beprövad. Intentionerna med momentet språkhistoria är 

formulerade i styrdokumenten (Skolverket, 2011a:176), och är den ram på central nivå 

som lärarna sedan omsätter, eller med andra ord rekontextualiserar, till faktisk 

undervisning på lokal nivå. Hur lärare omsätter styrdokumentens intentioner i momentet 

språkhistoria är inte studerat (Hårstad, 2016:4), och följaktligen är det aktuellt att 

synliggöra lärares undervisning i språkhistoria utifrån deras uppfattningar om innehåll, 

metoder och motiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare rekontextualiserar styrdokumentens 

intentioner i gymnasieskolans kurs Svenska 3 i sin undervisning utifrån intervjuer om 

momentet språkhistoria. Studiens frågeställningar baseras på de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför (Jank & Meyer, 1997:17–18), och lyder som följer: 

1. Vilket språkhistoriskt innehåll menar lärarna är centralt inom ramen för 

undervisningen i svenska 3? 

2. Hur resonerar lärarna om sitt undervisningsupplägg? 

3. Vilka motiveringar anger lärarna som grunder till undervisning i språkhistoria?   



 

2 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de styrdokument som motiverar momentet språkhistorias plats 

i gymnasieskolan, och därefter presenteras den tidigare forskningen om språkhistoria ur 

ett skandinaviskt perspektiv. Avsnittet avslutas med de teoretiska utgångspunkterna för 

denna studie. 

 

2.1 Styrdokument 

De nationella styrdokumenten utgör ramen för all undervisning i den svenska 

gymnasieskolan och består utöver skollagen (SFS:2010:800) även av läroplanen, 

kursplaner, olika allmänna råd och kommentarmaterial. I det centrala innehållet för 

Svenska 3 definieras innehållet i språkhistoria som ”det svenska språkets ursprung, 

historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.” (Skolverket, 

2011a:176). 

Momentet språkhistoria omnämns även i svenskämnets syfte som gäller hela 

gymnasieskolans svenskundervisning: 

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

språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika 

typer av språklig variation. (Skolverket, 2011a:160) 

 

I denna del av syftesbeskrivningen återfinns allmänna, grammatiska, historiska och 

språksociologiska kunskaper i samma mening. Stoff utanför det centrala innehållet är 

läraren fri att undervisa om i kurserna, men enligt Skolverkets (2011b:2) kommentar-

material ska sådant innehåll rymmas inom ramen för ämnets syfte. 

Kommentarerna till momentet språkhistoria ger några konkreta förslag till vad det 

kan innehålla, såsom exempelvis att belysa drivande faktorer till språkförändringar och 

att studera språkförändringar både i dåtid och i nutid. Det poängteras även att språk-

förändring är en process, och att en rimlig utgångspunkt kan vara något i språket som 

förändras idag som eleverna själva funderat över (Skolverket, 2011b:8). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det råder en brist på ämnesdidaktisk forskning om språkhistoria (Ask, 2012:71; 

Persson, 2011:32). Denna brist kan leda till att språkhistoriens plats i svenskämnet 

ifrågasätts, vilket överensstämmer med Josefssons (2011:10) uppfattning om att 

språkstudier inte är lika självklart som skönlitteraturen i svenskämnet. Forsknings-

bristen och den liknande problematiken som existerar i norsk och dansk modersmåls-
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undervisning motiverar en forskningsutblick till Skandinavien. Utifrån en norsk kontext 

menar Hårstad (2016:2) att språkhistoria visserligen är en naturlig del av norskämnet, 

men skriver att forskningen främst har varit inriktad på att försvara dess plats istället för 

att belysa undervisningens innehåll eller hur den bedrivs. Det finns inga systematiska 

studier av hur norsklärarna omsätter läroplansformuleringar om språkhistoria i 

praktiken, vilket gör att ett tomrum lämnas för språkhistoriens innehålls- och 

genomförandedimension (a.a:12). Kritiken mot den norskämnesdidaktiska forskningen 

om språkhistoria menar att momentet ännu inte rättfärdigat sin plats, varken som 

forskningsdisciplin eller som skolämne (Sandøy, 1990:13). Det har inte etablerats 

tillräckligt starka forskningsbaserade argument för vad kunskaper i språkhistoria ska 

användas till, och den forskning som faktiskt gjorts syftar inte till att medvetandegöra 

nyttan av kunskaper i språkhistoria (1990). 

I Danmark är snarare problemet att momentet språkhistoria inte genomförs i 

undervisningen fullt ut, skriver Leth Andersen (2009:5). Språkhistoria har en stor bredd 

i allt från ords uttal till samhällelig kontext, men detta utnyttjas inte eftersom studierna i 

momentet verkar begränsas till utvecklingen av ord. Leth Andersen menar att lärare 

borde ta avstamp i samhällskontexten när de undervisar i språkhistoria, vilket kan vara 

en stor inspirationsfaktor för dagens ungdomar. Vidare verkar det finnas en tendens att 

undervisande dansklärare har för dålig kunskap i momentet språkhistoria (a:a:8), vilket 

kan riskera en situation där elever skapar sig en alltför ytlig kunskap som inte inbegriper 

grunddragen i språkhistorien (2009). 

 

2.2.1 Studentuppsatser om språkhistoriedidaktik 

Samtidigt som forskarnas intresse för språkhistoriedidaktik lyser med sin frånvaro 

verkar intresset att studera undervisningen i språkhistoria finnas hos lärarstudenter. De 

senaste tio åren har tre studentuppsatser skrivits om språkhistoriedidaktik, och därför 

kan det vara motiverat att kort redovisa de viktigaste resultaten av dessa här. Ivarsson 

(2007) och Persson (2011) har genomfört studier på kandidatnivå. Dessa uppsatser 

skrevs när den äldre läroplanen från 1994 (Skolverket, 1994) fortfarande var aktuell, 

vilket är viktigt att poängtera. Studierna belyser stundtals en gemensam problematik när 

det gäller språkhistoriens plats i svenskämnet. Ivarsson (2007:27) menar exempelvis att 

läroplanens vaga formuleringar möjliggör den olikhet som kan identifieras i olika 

lärares undervisning i språkhistoria. Undervisningsvariationen blir en fråga om 

likvärdighet, vilket Persson (2011:30) hävdar kan åtgärdas om det införs centrala 
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styrningar av arbetsplaner i varje moment. Hon efterfrågar alltså att skolans olika ämnen 

ska kompletteras med en manual för undervisningens innehåll och upplägg. Trots den 

nya läroplanens införande 2011 (Skolverket, 2011a), redovisar Larsson-Rydhammar 

(2016:24) liknande resultat i sitt examensarbete och menar att språkhistorie-

undervisningen tar sig olika uttryck på olika skolor. Den begränsade forskningen inom 

ämnet gör att studentuppsatsernas resultat även längre fram kommer att refereras i detta 

kapitel, när så är relevant. 

 

2.2.2 Äldre forskning 

Av den orsaken att det i det språkhistoriska sammanhanget finns relativt lite skrivet kan 

det vara relevant att nämna artiklar från 1980-talet. Dessa nämns separat eftersom de 

med sina respektive läroplansformuleringar inte riktigt går att översätta till dagens 

skola. Att kunskaper i språkhistoria kan vara svårt att motivera i klassrummet är inget 

nytt fenomen, vilket också Hultman (1984:53) påtalar. Momentet tilltalar inte alltid barn 

och unga, eftersom det dels skett en avfokusering på historia i skolan sedan 1960-talet, 

dels för att lärare verkar finna det svårt att inkorporera språkhistoria i skolans 

modernare arbetsformer (1984). Hultman (a.a:69) stöder sig på egna iakttagelser och 

intervjuer och menar att det på grund av tidsbrist existerar en problematik som innebär 

att språkhistoria nedprioriteras i förhållande till andra moment i svenskämnet. Detta är 

olyckligt, skriver Hultman, eftersom kunskaper i språkhistoria är en förutsättning för att 

kunna ta sig an äldre texter, samtidigt som det kan vara ett sätt ge språkliga perspektiv 

på den tid vi själva lever i (1984). 

Högström (1982:12–14) beskriver metodiska ingångar till momentet språkhistoria, 

vilket kan sägas tangera den didaktiska hur-frågan i min studies frågeställningar. 

Författaren påtalar brister i elevernas motivation till ämnet, eftersom de ”upplever 

studiet av det svenska språkets släktskapsförhållanden som tämligen tråkigt och 

påfallande onyttigt” (Högström, 1982:13). Istället menar Högström (a.a:12–14) att 

språkhistoria kan fungera som ett medel för kommunikation med föregående 

generationer. Detta kan exempelvis skapas genom att utmana eleverna att fråga sig 

själva varför de förstår danska bättre än engelska, eller genom att använda sig av 

omvänd kronologi. Att börja i nutid och arbeta sig bakåt kan skapa relevant fokus på 

förändringsfaktorer, samtidigt som ett nutidsperspektiv kan bibehålla elevernas intresse. 

Om undervisningen tar sitt avstamp i elevernas kunskapsnivå kan mötet med äldre 

texter också underlättas. Genom att arbeta på detta mer djupgående sätt blir 
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språkhistorien ett sätt att möta tidigare generationers röster, tankar och livsvillkor, vilket 

kan göra momentet språkhistoria till något mer än ett kuriöst inslag som närmast blir av 

allmänbildande karaktär (1982). 

 

2.2.3 Undervisningsmetoder i språkhistoria 

Brodow (1996:322) kritiserar ett arbetssätt där äldre originaltexter är givet som ett sätt 

för elever att komma i kontakt med äldre språk, eftersom det saknas koppling till 

självklar nytta för elevers framtid. Genom detta resonemang menar Brodow att det 

skulle gå lika bra att läsa texterna i moderniserade versioner (1996). Detta förefaller 

vara ett märkligt resonemang utifrån att språkhistoria är ett styrdokumentsbestämt 

moment i svenskundervisningen, och det skulle innebära att eleverna inte får ta del av 

äldre språk. Ask (2012:75–76) menar å andra sidan att mer nutida texter är en möjlig 

inkörsport inledningsvis, eftersom ett mer känt innehåll kan göra att eleverna kan 

fokusera på den annorlunda språkliga formen. I äldre texter blir även innehållet 

främmande vilket kan göra uppförsbacken än brantare (2012). Boglind (2012:5) 

argumenterar för läsandet av äldre texter, eftersom detta dels skapar förbindelse till och 

delaktighet med historien, dels gör att vi via historien kan dra paralleller till våra egna 

liv. Boglind vill motivera läsandet av äldre texter utifrån ett litteraturcentrerat 

perspektiv, men det kan vara värt att nämna då det enligt henne också ger kunskaper i 

språkhistoria. Detta kan dock ifrågasättas eftersom denna kunskap inte uppstår genom 

att eleven enbart läser äldre texter, utan att det också kräver vissa riktade 

undervisningsinsatser av lärarna i fråga. Ask (2012:77) menar i sammanhanget att 

språkhistoria kan studeras i kombination med litteraturhistoria, eftersom det placerar 

texter i en historisk kontext där eleverna har större möjlighet att belysa textens innehåll, 

funktion och språkdräkt. 

Att göra språkhistoria roligt för eleverna verkar vara en nyckel för att överkomma 

motivationsproblematiken i momentet menar lärarstudenter i en undersökning av 

Lindgren & Ask (2014:7–8). Författarna skriver att en alltför underhållsskapande 

infallsvinkel riskerar att urholka det språkhistoriska stoffet och göra det oseriöst (2014). 

Pettersson (2014) diskuterar en liknande problematik och menar att: 

Kulargumentet kan visst vara bra och användbart, särskilt om ämnet utifrån uppfattas som 

tungt och främmande, men ämnesdidaktiskt är det en trivialisering av området. Tillspetsat 

blir slutsatsen att språkhistorisk kunskap helt enkelt inte är bra för något särskilt. 

(Pettersson, 2014:154–155). 
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Att det verkar finnas ett undermedvetet krav att svenskämnet som helhet ska vara roligt 

är även något som Josefsson (2011:14) belyser. Hon frågar, utan att finna svar, varför 

det verkar som svenskan har detta underhållningskrav som inte andra ämnen har i lika 

stor utsträckning. 

Det finns en metodologisk problematik med språkhistoria, menar Ask (2012:71), 

vilken kan bero på att det som ska studeras ligger långt ifrån elevens livsvärld. Det kan 

därför krävas genvägar såsom ortnamnsstudier och egennamnsforskning (a.a:73–75). 

Att studera sitt eget och sina kamraters namn eller ortnamn i den lokala omgivningen 

kan vara givande eftersom det ger eleverna en infallsvinkel som de kan känna större 

anknytning till (Ask 2012; Svedner, 2010:113). 

Att utgå från elevernas egna erfarenheter menar Svedner (2010:111) är viktigt när 

man undervisar i språkhistoria, eftersom de inte är medvetna om att de redan använder 

ord med särpräglad språkhistorisk betydelse. Detta kan exempelvis gälla fraser som till 

havs och till bords, vilka har kvar en gammal genitivändelse i sin konstruktion. En 

sådan infallsvinkel ger en omedelbar kontakt med språkets historiska perspektiv och kan 

medföra insikter om att språket ständigt är i förändring (2010). Leth Andersen (2009:8) 

menar att ett språks historia är sammankopplat med dess historiska och kulturella 

omgivning, vilket ytterligare kan förstärka vikten av att inhämta språkhistoriekunskaper. 

Det kan leda till att elever ökar medvetenheten om sitt språk och att de bättre förstår hur 

språkliga relationer är skapade och uppbyggda (2009). 

Konstruktionen av språkliga relationer kan också ses i sambandet mellan 

språkhistoria och språklig variation som kommer till uttryck i kursplanen för Svenska 3 

genom formuleringen ”Språkförändring” (Skolverket, 2011:176). Formuleringen 

öppnar, enligt Josefsson (2011:13), stora möjligheter för lärarna. Till exempel kan 

undervisningen i språkhistoria anlägga ett jämförande perspektiv där eleverna kan 

kontrastera sitt språkanvändande gentemot äldre generationers. Josefsson menar också 

att detta bör kombineras med allmänna studier av språkhistoriska processer för att 

pågående förändringar ska kunna diskuteras i ett större sammanhang (2011). Detta 

samspelar också med vad Pettersson (2014:160–161) efterfrågar, det vill säga större 

möjlighet till momentintegration mellan språkhistoria och språksociologi. 

 

2.2.4 Vikten av kontext för språkhistoria i skolan 

Det historiska perspektivet i språkhistoriemomentet är diskuterat, och i Ivarssons 

(2007:27) studentuppsats menar två lärare att många elever har bristande historie-
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kunskaper. Detta gör språkhistoria svårt att undervisa om, eftersom elever inte har 

förmågan att koppla språkförändringar till relevanta historiska skeenden. Pettersson 

(2014:156–157) skriver att det finns en avsaknad av historisk anknytning i hur 

läroplansmålet om språkhistoria är konstruerat, eftersom det uttryckligen handlar om 

svenska språkets ursprung och inte visar någon koppling till direkta historiska 

kunskaper. Större insikter i historiska skeenden och mer övergripande kunskap i historia 

är nödvändigt för att legitimera språkhistoriens plats i svenskundervisningen (a.a:161). 

I Norge råder en särpräglad historisk kontext, eftersom landet dels varit styrt av 

Danmark och varit i union med Sverige, dels har två samtidigt existerande språk, 

nynorsk och bokmål. Detta, menar Hårstad (2016:3;5–9) har satt sin prägel på olika 

norska läroplaners behandling av språkhistoriskt innehåll. Den senaste ändringen från 

2010 innehåller bland annat mål som behandlar språkutveckling, språkliga 

förändringsprocesser och specifik kunskap om den historiska utvecklingen av nynorsk 

och bokmål. För att närma sig kunskaper i språkhistoria skriver Hårstad (a.a:13) att 

norskämnet måste arbeta närmare det vanliga historieämnet. Ett sådant ämnes-

överskridande arbete kan möjliggöra för lärarna att poängtera för eleverna kända 

orsakssamband i historieskrivningen som även har påverkat språket. När språket på ett 

naturligt sätt inkorporeras som en del i den inhemska kulturen, kan det också bli enklare 

att göra eleverna till aktiva kulturskapare (2016). Utifrån en dansk kontext menar Leth 

Andersen (2009:6) att språket också kan vara utgångspunkten som kan förklara den 

historiska kontexten. Genom att studera exempelvis ett språks ord och olika ljud-

utvecklingar kan historien spåras, vilket bland annat kan synliggöras via de cirka 2000 

danska ord som har en indoeuropeisk eller germansk härstamning (2009). 

Momentet språkhistoria kräver inte bara historiska kunskaper, utan det bygger 

även på sådana kunskaper, enligt Eide (2013:31). För att anamma momentet krävs 

historisk kunskap som ger eleverna historiska referenser att fästa kunskaper i 

språkhistoria på, och för att fullt ut förstå den samtida språksituationen krävs kunskap 

om exempelvis historiska processer. Sammanvävningen av språkhistoria och historia är 

dock inte enbart av godo, enligt lärare i Perssons studie (2011:24–25). De menar att 

alltför stor historisk anknytning kan skapa situationer där eleverna låser fast sig i 

historiska händelser, vilket gör att de inte kommer till insikt om att språket ständigt är i 

långsam förändring och inte ändras från en dag till en annan. 

Sandøy (1990:14) skriver att kunskaper i språkhistoria är sammanvävda med 

historiska kunskaper, och genom att undersöka hur olika språk fungerar i olika 
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samhällen kan nyckeln finnas till hur förhållandet mellan språk och samhälle är 

konstruerat. Att det är ett större fokus på samhällsfaktorer bakom språkförändringar i 

norsk kontext visas genom trenden att se språkutvecklingen som en process (Hårstad, 

2016:12). Att kunna förklara språkets förändringar via sociopolitiska förhållanden är 

något som Hårstad hävdar kan ge pedagogisk framgång, eftersom det erbjuder eleverna 

något begripligt att luta sig mot. Kontextualisering möjliggör skapandet av relevans för 

momentet språkhistoria, eftersom det bidrar till svar på den didaktiska varför-frågan 

(a.a:13). 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie baseras på en fenomenologisk ansats, vilket anses vara en effektiv 

infallsvinkel när kärnan i det som undersöks ska framträda (Szklarski, 2015:131). Enligt 

denna inriktning uppstår vår bild av verkligheten i mötet mellan ett objekt och vårt 

medvetande (a.a:132). I den här studien innebär det att objektet efterhand framträder  i 

lärarnas utsagor, när de får reflektera över och tala om, i det här fallet språkhistoria. 

Dessutom är det i en studie av denna natur lärarens uppfattningar som är det intressanta. 

Forskningsmaterialet skapas genom semistrukturerade intervjuer och det innebär 

tolkning av det som informanterna säger utifrån ett givet sammanhang (a.a:135–136). 

Det givna sammanhanget för denna studie är att informanterna är gymnasielärare som 

har att följa styrdokumentens ramar och att de har en erfarenhet som gör gällande att de 

har undervisat i momentet språkhistoria vid ett flertal tillfällen. 

Studien bygger även på de didaktiska frågorna vad, hur och varför (Jank & 

Meyer, 1997:17–18). Vad-frågan avser det innehåll som undervisningen består av, 

medan hur-frågan inrymmer organisations- och arrangemangsaspekter av 

undervisningen. Slutligen innebär varför-frågan de motiveringar till undervisningen 

som ges (1997). Dessa didaktiska frågeställningar bildar tillsammans med Faircloughs 

(2003:139) begrepp rekontextualisering det teoretiska ramverket som analysen vilar på. 

Termen rekontextualisering är i grunden en teori som finns inom diskursanalysens 

fält, där Bernstein ursprungligen försökt fastslå teoretiska samband mellan elevers 

förmåga att förstå skolans olika företeelser och deras respektive erfarenheter från 

uppväxten (Bernstein, 1990; Scahill, 2003:421–426). Genom sambandet krävs det att 

eleverna rekontextualiserar skolans strukturer och förväntningar för att de ska lyckas 

bryta de erfarenheter som tidigare präglat deras beteende (2003). Det handlar alltså om 

att eleverna i sin nya kontext inte ska låta tidigare erfarenheter från en äldre kontext 
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styra hur de handlar inom ramen för den nya kontexten. Rekontextualiseringsaspekten 

diskuteras även av Linell (2005:122), som menar att det i varje kultur inryms människor 

som delar värderingar och uppfattningar. När en person från en viss kultur, eller 

kontext, inträder i en ny kontext finns det redan vissa värderingar i den nya kontexten 

som personen måste uppfatta och omsätta för att accepteras och kunna verka (a.a:131–

133). 

Eftersom studien bygger på vad Fairclough (2003:13) avser med 

rekontextualisering är det denna begreppsapparat som ytterligare förklaras. Fairclough 

använder begreppet för att förklara hur samhällsföreteelser är representerade. Vissa 

företeelser existerar och är konstruerade på en viss nivå, men förstås och implementeras 

på en annan nivå av andra människor. För att kunna förklara en sådan samhälls-

företeelse krävs det att den införlivas inom ramen för en annan företeelse, vilket gör att 

företeelsen rekontextualiseras i en ny kontext. För att avgöra hur den specifika 

företeelsen är uppbyggd, utformad, motiverad och konstruerad används fyra principer 

som Faircloughs teori utgår från: närvaro, abstraktion, arrangemang och tillägg 

(2003:139). Implementeringen av dessa principer innebär avseende närvaro att studier 

sker av det som är närvarande respektive frånvarande i ett händelseförlopp, och att det 

undersöks vad som är fokuserat respektive nedtonat i företeelsens uppbyggnad. 

Abstraktion innebär i vilken grad som företeelsen beskrivs som abstrakt eller konkret, 

det vill säga huruvida företeelsen beskrivs i generella ordalag eller på ett mer detaljerat 

vis. Principen för arrangemang innebär att företeelsen i fråga studeras för att se hur den 

är strukturerad. Tillägg avser det som kompletterar företeelsen i fråga, vilket exempelvis 

kan inrymma de förklaringar, anledningar och syften som motiverar företeelsens 

beskrivning. 

I studiens didaktiska sammanhang är styrdokumenten den företeelse som 

rekontextualiseras på en annan nivå. Styrdokumenten skrivs och genomdrivs på central 

nivå, men läses, tolkas och praktiseras inom andra kontexter såsom skolans, lärarens 

och undervisningens kontexter. Lärarna blir aktiva omtolkare av styrdokumentens 

skrivningar, vilket innebär att de rekontextualiserar deras innebörd i sin praktik (jmf 

Fairclough, 2003:139). Utifrån tre lärarintervjuer studerar jag hur lärare resonerar om 

implementeringen av styrdokumentens krav i sin verksamhet, det vill säga hur de flyttar 

styrdokumentens intentioner från den centrala nivån till sin lärarpraktik. 
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2.3.1 Teoretiskt ramverk 

I enlighet med studiens konstruktion och anpassning till det didaktiska fältet blir 

principen om abstraktion från den ursprungliga begreppsapparaten inte användbar. 

Därutöver studeras inte det som är frånvarande utifrån principen om närvaro, eftersom 

det inte ryms inom studiens syfte eller frågeställningar. Detta innebär att de följande 

teoretiska ramarna enbart kan sägas vara inspirerade av Fairclough (2003:139). 

Rekontextualisering prövas i studien genom att det undersöks om dess aspekter kan 

kopplas samman med de didaktiska frågorna. Rekontextualiseringsprinciperna studeras 

alltså i en konkret situation där läraren talar om sin undervisning, och de kombineras 

med de didaktiska frågorna vad, hur och varför (Jank & Meyer, 1997:17–18). 

Principen om närvaro svarar mot den didaktiska frågan vad och innebär att jag 

fokuserar på vilka händelsedelar som är närvarande undervisningen. I denna kontext 

innebär det att det som läraren beskriver som innehållsliga delar i språkhistorisk 

undervisning fokuseras. Arrangemang som del av rekontextualisering svarar mot den 

didaktiska hur-frågan, vilket innebär hur undervisningen läggs upp och hur 

språkhistoria som moment genomförs. Aspekten tillägg svarar mot den didaktiska 

frågan varför, och innefattar de förklaringar, orsaker, syften och dylikt som 

kompletterar händelserna som beskrivits. Denna aspekt innefattar lärarens motiveringar 

till varför kunskaper i språkhistoria ska införskaffas. Avseende momentet språkhistoria i 

det centrala innehållet för Svenska 3 står det att följande ska behandlas: ”Det svenska 

språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring” 

(Skolverket, 2011a:176). Utifrån denna skrivning studeras hur lärare rekontextualiserar 

och implementerar intentionerna i sin lärarpraktik, det vill säga hur de väljer att tolka 

styrdokumentens skrivningar och vad de anser ingå i styrdokumentens krav. 

 

3 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens material och genomförande. Avsnittet 

innehåller även en diskussion av etiska hänsynstaganden och metodkritik. 

 

3.1 Urval 

Denna studies empiriska bas utgörs av intervjuer med tre gymnasielärare i svenska. Alla 

tre informanterna arbetar på en gymnasieskola i södra Sverige. De medverkande lärarna 

har valts ut genom ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016:77), vilket berodde på de 

knappa resurser i form av tid och ramar för uppsatsskrivandet som jag haft till mitt 
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förfogande. Urvalet avgränsades genom att de första positivt svarande lärarna 

inkluderades som informanter. Kontakt med lärarna skedde via mejl som klargjorde 

studiens syfte, omfång, kontext och forskningsetiska riktlinjer, samt att samtycke till 

deltagande var nödvändigt. Ungefär en vecka innan intervjutillfället delgavs lärarna 

studiens frågeställningar för att möjliggöra att de skulle kunna förbereda sig för djupa 

och konkreta frågor om momentet språkhistoria. 

Studien ska betraktas som en fallstudie (Denscombe, 2016:91;100), vilket innebär 

en undersökning som söker besvara specifika förhållanden som förekommer i tre 

särskilda fall. Denna studies resultat är således inget som är representativt för 

kollektivet svensklärare, men däremot kan resultatet ge djupgående information om 

unika förhållanden som råder i detta fall (2016). 

De tre informanterna har i studien fått namnen Alex, Robin och Charlie för att det 

ska vara möjligt att uttala sig om specifik information som varje informant delgivit. 

Namnvalen är könsneutrala för att studien inte syftar till att undersöka skillnader mellan 

manliga och kvinnliga lärare, och därmed blir deras kön irrelevant i sammanhanget. 

Alex har jobbat inom skolan i 30 år, på samma skola i 19 år och är verksam som 

svensk- och engelsklärare. Robin har också varit verksam i skolan under 30 år, har 

erfarenhet som högstadielärare och är numera lärare i svenska och historia. Mindre 

erfarenhet har Charlie som jobbat inom skolan i 6 år, och hen är gymnasielärare i 

svenska och filmvetenskap. Samtliga informanter har arbetat med den för språkhistoria 

aktuella kursen Svenska 3 sedan dess införande 2011. 

 

3.2 Intervjumetod och genomförande 

För att informanterna skulle få använda egna ord och tankar i största utsträckning men 

ändå hålla sig inom ramarna för momentet språkhistoria, blev semistrukturerade 

intervjuer i enlighet med Dalens (2008:31) beskrivning lämpligt. Grundtanken med 

denna intervjuform är att den förutsätter en bred utformning av frågor, vilket ska 

säkerställa att alla tänkta teman behandlas. I förväg konstruerades en intervjuguide 

(bilaga A), vilken behandlade de tänkbara teman och frågeställningar som studien 

syftade till att besvara. 

Intervjuerna spelades in eftersom det möjliggjorde för mig att citera 

informanternas ord i resultatpresentationen (Dalen, 2008:33). En ljudinspelning möjlig-

gjorde också att transkriberingen kunde genomföras stabilt och att inga data riskerade 

att gå förlorade i processen. I denna studie spelades alla tre intervjuer in med hjälp av 
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två separata enheter som båda testats i förväg. Detta gjordes som en trygghetsåtgärd för 

att säkerställa att ljudet sparades och sedan gick att transkribera. Intervjuerna tog mellan 

30 och 60 minuter, vilket berodde på informanternas olika benägenhet till att tala 

utförligt. 

Samtliga intervjuer skedde på respektive informants arbetsrum, vilket innebar 

avskildhet och trygghet (jmf Denscombe, 2016:276–277). Detta garanterade dels att det 

inspelade ljudet inte stördes av bakgrundsljud, dels skapade det en möjlighet för 

informanterna att känna sig bekväma. 

 

3.3 Analysmetod 

För att kunna återge vad informanterna sagt under intervjutillfället har transkriptioner av 

ljudinspelningarna genomförts, vilket möjliggör citering (Norrby, 2014:100). Eftersom 

det var innehållet i informanternas utsagor som studien vilar på, och inte hur de sade 

vad de gjorde, har en bastranskription gjorts (2014). 

Intervjumaterialet kodades, vilket innebär att informanternas utsagor 

kategoriserades i teman (Denscombe, 2016:166; Hartman, 2001:79–80). Detta innebar 

ett noggrant arbete där transkriptionerna genomarbetats flera gånger för att validera 

kategorierna (2001). Studiens syfte var att undersöka lärarnas utsagor om sin 

undervisning utifrån rekontextualiseringsprinciperna och därmed blev kategorierna 

närvaro, arrangemang och tillägg i fokus i kodningsprocessen. Dessa kategorier 

bildade överliggande teman som materialet presenterades genom. Samtidigt bidrog 

datan med kategorier i sig som efterhand upptogs i de överliggande kategorierna, vilket 

åskådliggörs i den schematiska figuren på nästa sida. Detta gjorde att hela 

kodningsprocessen byggde på så kallad mid-range coding (Urquhart, 2013:39). Detta 

innebar att analysenheter både skapades utifrån teori och utifrån insamlad data. Tanken 

med att inte låta enbart teoretiska ramar styra analysen var att säkerställa att inga data 

förbisågs i analysprocessen genom ett alltför snävt perspektiv. 

För att skapa kategorier ur data krävdes en närläsningsmetod, vilken i denna 

studie byggde på interpretativ fenomenologisk analys, eller IPA (jmf Back & Berterö, 

2015:148–149). Det innebar att jag närmade mig lärarnas utsagor och tolkade dessa 

genom den gemensamma referensramen som i det här fallet var styrdokumenten för 

svenskämnet. Jag läste och tolkade utsagorna för att finna gemensamma drag mellan 

informanterna, vilket i ett andra steg krävde nytolkning utifrån den förståelse jag skapat 

mig vid den första tolkningen. Det var en upprepande process som i mitt fall innebar att 
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många underkategorier skapades som efterhand inkorporerades i de tidigare nämnda 

överkategorierna (jmf Hartman, 2001:40–41). För att etablera transparens i analysen 

följer här en schematisk bild över analysarbetet, vilken ska läsas nerifrån även om 

överkategorin närvaro styrde intervjufrågans utformning: 

 

Den schematiska modellen ovan är ett exempel på hur analysens tolkningsprocess gick 

till. Utifrån frågan om Robin kunde ge exempel på lektionsinnehållet i momentet 

språkhistoria påtalade hen exempelvis att eleverna skulle tyda runor genom den 16-

typiga Futharken. Detta skulle bland annat göras genom rökstenen och blev ett exempel 

på runskrift, vilket genererade två kategorier. Tolkningsprocessen fortskred genom att 

placera runskrift och rökstenen i en språkhistorisk tidsepok, som är runsvenska. 

Likadant arbete genomfördes med Robins utsaga om annat lektionsinnehåll, och därmed 

upprepades processen tills alla innehållsaspekter uppgick i överkategorin. 

När informanterna fick frågor om exempelvis deras lektionsinnehåll kunde deras 

svar innehålla både aspekter som gick att härleda till den didaktiska vad-frågan, och den 

didaktiska varför-frågan. Detta var en naturlig följd av intervjusituationerna, och en del 

av analysarbetet var att härleda deras svar till relevant didaktisk aspekt beroende på 

exempelvis sammanhang och utsagans innehåll. 

 

3.4 Etik 

Denna studie har följt de fyra forskningsetiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet 

(2002:7;9;12–14) föreskriver. Informationskravet upprätthölls genom att informanterna 

informerades om studiens syfte först genom mejlkontakt och sedan vid intervjutillfället. 

Vid dessa tillfällen påtalades också att informantens deltagande var frivilligt och att de 

när som helst fick avbryta sin medverkan. Samtycke inhämtades muntligt vid 

Närvaro – Innehåll i momentet språkhistoria 

Språkhistoriska tidsepoker 

Runsvenska Yngre nysvenska Nusvenska 

Runskrift Rökstenen Then Swenska 

Ärgus 

Ekeblads 

kvartsfranska 

Stavnings- 

reformen 

August 

Strindberg 

Namnskrift, Tyda runor, 

16-typiga Futharken 

Läsa utdrag, identifiera 

förändringar 

Förändringar, motiven 

bakom, modernisering. 

Exempel ur Robins utsaga om lektionsinnehåll 
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intervjutillfället. Informanternas identitet går inte att spåra, vilket innebär att 

konfidentialitetskravet uppfyllts. Dessutom tillgodosågs nyttjandekravet genom att den 

empiriska datan inte har spridits vidare till andra personer, och därtill klargjordes det för 

informanterna att intervjumaterialet skulle förstöras efter uppsatsens publicering. 

 

3.5 Metodkritik 

Urvalet som utgör studiens empiriska bas kan vara problematiskt på olika sätt. Det låga 

antalet informanter innebär att inga generaliseringar kan göras utifrån studiens resultat. 

Detta är inte problem i en fallstudie som denna som inte kan ha en generaliserande 

ambition. I fallstudiens natur finns andra värdefulla egenskaper, som exempelvis en 

unik inblick i just den specifika situationen som studeras som annars inte kommit upp 

till ytan (Denscombe, 2016:412). I den här fallstudien arbetar samtliga informanter på 

samma skola, vilket kan innebära att de upprättat en tolkningsgemenskap i momentet 

språkhistoria som gjort att de ser på området på ett liknande sätt. Det kan naturligtvis 

vara en av anledningarna till att en del informanter är rörande överens i vissa frågor, 

men samtidigt visar resultaten relativt skilda tillvägagångssätt vilket istället skulle 

kunna tyda på motsatsen. 

Att informanterna fick frågeställningarna en vecka i förväg kan också vara 

problematiskt. Detta gör att de kan förbereda sig för intervjun och därmed framstå mer 

pålästa, och även som bättre lärare i språkhistoria än vad de egentligen är. Frågan om 

frågeställningars vara eller icke vara i förväg är ett problem även ur det motsatta 

perspektivet, eftersom en oförberedd informant kan riskera att göra den enda 

datainsamlingsmetoden undermålig. Valet att skicka frågeställningarna i förväg 

bedömdes tillföra mer nytta än skada utifrån att ett besvarande av studiens fråge-

ställningar skulle uppnås. 

I en tolkningsprocess av transkriptioner är det intressant att beakta forskarens roll, 

och huruvida forskarjaget påverkat framtagningen av resultatet på något sätt. I forskning 

kan det förefalla ovetenskapligt att en enskild person ska studera ett material på egen 

hand och därefter presentera ett resultat utan kontrollmekanismer. Mina tolkningar är 

utsatta för denna problematik, eftersom det är jag själv som tagit fram kategorier baserat 

på informanternas utsagor. Närläsningsmetoden IPA (jmf Back & Bergerö, 2015:148–

160) som bedrivits, utgör dock en kontrollfunktion i sig eftersom den manar forskaren 

till noggrannhet och repetitiva läsningar av materialet, och dessutom syftar den till att 

exkludera felkällor i tolkningsprocessen. Jag har försökt minimera mina egna personliga 
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övertygelser i tolkningarna, eftersom ambitionerna har varit att låta materialet tala för 

sig själv. En införd kontrollfunktion var att inte låta icke frekvent förekommande 

utsagor ta för stor plats i resultatpresentationen. Värt att påtala i sammanhanget är också 

att subjektivitet alltid spelar en roll för forskningen (Denscombe, 2016:414), vilket inte 

går att helt exkludera eftersom det oftast förekommer någon form av resultatstyrning. 

Denna uppstår egentligen redan i forskarens intresseområden, som i någon mån styr hur 

data placeras, justeras och formuleras för att bli forskning. 

Utifrån fallstudiens ramar, frågeställningarnas inriktning och transparensen i 

tolkningsarbetet menar jag att studien är motiverad och fyller en forskningslucka, 

eftersom den ger kunskap till ett fält som länge varit exkluderat. 

 

4 Resultat 
I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat genom teorins principer 

om närvaro, arrangemang och tillägg. 

 

4.1 Närvaro – innehåll i momentet språkhistoria 

Samtliga informanter undervisar om momentet språkhistoria i Svenska 3 kronologiskt, 

och menar att språket förklaras genom historien. Alex säger att de tar upp 

”Indoeuropeiska språkstammen, via de germanska språken, och sen är vi framme vid 

svenskan. Och då har vi liksom ringat in hur svenskan förhåller sig till övriga språk”. 

Charlie poängterar undervisningens tempo och menar att de ”kör språkets utveckling 

från så långt tillbaka som vi känner till, i något snabbspolad takt”. Robin vill genom 

kronologi närma sig något som eleverna kan se konkret: 

Jag tar upp detta med finskan då, som trots geografisk närhet har ett gigantiskt lingvistiskt 

avstånd. Och eleverna gör ju kopplingar att det är lätt att förstå norska, hyfsat lätt att läsa 

danska, men finska, det är obegripligt. Och då har de det sammanhanget då. (Robin) 

 

Släktskapsförhållandena som Robin belyser är en aspekt av karaktäreristiska drag som 

samtliga informanter behandlar genom olika texter. Den fortsatt kronologiska 

genomgången fokuserar på vad som är signifikativt för respektive språkhistorisk epok. 

Detta får Alex exemplifiera genom ”att man kanske läser en Bellmantext, där man 

använder de här pluralformerna på verben och så vidare”. 

Att bearbeta språkhistorien kronologiskt med distinkta språkförändringar och 

gränser mellan epoker är, för samtliga informanter, ett sätt för dem att belysa det 

ständigt föränderliga språket. Denna tankegång får Robin representera: 
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Eleverna är framme på nutida texter, och då är det språkföreteelser just nu. Vad sker nu? 

Och det är ju för att knyta ihop det för att ungdomarna ska se att språkhistoria inte slutar 

tvärt, den är inte fast, utan det är en pågående process. Och de ska ha möjligheterna att göra 

reflektionerna att de själva kommer bli en del i språkhistorien. (Robin) 

 

Robins påtalande av språket som process anspelar samtliga lärare på genom att den 

samhälleliga kontexten anses vara en drivande faktor för språkhistoriens utveckling. 

Dock utkristalliserar sig en liten skillnad i deras utsagor. Alex säger: ”Jag vill få dem att 

se sammanhang, man ska kunna se liksom när en viss text är skriven och varför den är 

skriven då.” Detta är genomgående i Alex undervisningsinnehåll, vilket det också är i 

Robins. Hen menar att ”det är som när man undervisar i litteraturhistoria, så är det ju 

också språkhistoria, det är samhällsförändringarna som är motorn i det hela”. Charlie 

poängterar att språkhistoria utan samhällskontext kan ”riskera att bli ännu dammigare”, 

men poängteringen av samhällskontexten är i Charlies fall inte lika distinkt, eftersom 

påtalandet av samhällskontexten ”ju inte tar jättemycket tid att göra, det är ju bara 

[gjort, egen anm.] i en handvändning”. 

 Utsagorna om språkutvecklingens olika händelser skiljer sig åt något avseende 

infallsvinklar. Charlie vill att eleverna ska leva sig in i tiden som texten härrör ifrån, 

vilket exemplifieras genom följande utsaga om en bok som är tryckt och utgiven på 

1800-talet: 

Ett gäng knösar som finns på baksidan: Professorer, byråchefer och justitieråd som skrivit 

en text om den fattiges lycka och att den består av att komma hem till familjen och njuta av 

samvaro och sådär. Och att ha pengar är minsann inte så himla lätt. Alltså det sticker rätt 

mycket i ögonen för dagens läsare. (Charlie) 

 

Robin vill också påvisa det annorlunda i vissa historiska texter, men brukar använda en 

text av ”Johan Ekeblad som skriver på kvartsfranska”. I Alex prov framträder det att 

”eleverna ska kunna tidsbestämma Linnétexten till språkhistorisk period eller 

århundrade”. Detta är ett exempel på det generella syfte som textanvändandet har för 

informanterna, nämligen att lokalisera textens plats i tiden. 

Det behövs vissa grammatiska kunskaper för att kunna lära sig språkhistoria, och 

därför säger Alex att ”det är jättebra att språkhistoria ligger i Svenska 3, eftersom 

eleverna då ska ha grammatikkunskaper genom årskurs 2”. Alex menar att de 

grammatiska kunskaperna behövs för att ”de behöver en viss terminologi och kunskap 

gällande språk”. Charlie är den enda informanten som inte uttryckligen talar om 

grammatiska kunskaper i sig, men däremot ingår det i de karaktäreristiska drag som 

söks vid historiska textstudier eftersom eleverna ”ska titta efter vokabulär och 

grammatisk struktur när man kommer till de tidigare epokerna”. Robin instämmer i 

Alex tanke om att grammatiska förkunskaper är bra och är dessutom den informant som 



 

17 

 

tar det största greppet om grammatik, eftersom hen ibland undervisar om 

”substantivböjningar och adjektivböjningar av gammalt slag”. Den grammatiska 

ingången är för Robin ett sätt att närma sig språkliga skillnader mellan svenskan och 

andra språk, eftersom ”de flesta andra språk har kvar personböjning eller pluralböjning 

av verb”. Robin menar också att grammatiska ingångar kan motverka fördomar, 

eftersom elever kan tro att ”bonnasmåländskans många konjunktiver som ’om jag finge’ 

är en ful och förvanskad form, när det egentligen kan vara ett exempel på högsvenska”. 

Grammatiska kunskaper är alltså på olika sätt nödvändiga för elevernas inhämtande av 

kunskaper i språkhistoria. 

Innehållsskillnader i lärarnas undervisning av momentet språkhistoria är inte 

många, men det finns några. Alex är intresserad av definitionen av språk och ”brukar ta 

älvdalskan som exempel. Är det ett språk eller en dialekt? Vi undersöker det och 

försöker komma fram till vilket det är”. Robin lägger istället stort fokus vid 

ljudskrivningar och transkriptionsteknik, där ”Peking ibland stavas som Beijing och 

ibland som Peking. Men även hur vi skriver Alice, men att det i runor blir Alis och att 

Isac blir Isag i runskrift”. En särskiljande aspekt för Charlies användande av äldre texter 

är att hen ibland kan inrikta sina elever på ”själva typsnittet som är någon slags 

frakturskrift, vilket bara det blir en ganska stor utmaning för eleverna. Liksom vad står 

det här, är det där verkligen ett S? Eller är det ett F eller K? Att de får dechiffrera”. 

Sammanfattningsvis förhåller sig informanterna relativt lika varandra beträffande 

närvaroaspekten, eftersom alla behandlar språkhistorien kronologiskt i syfte att finna 

olika utmärkande drag från språkutvecklingen. Skillnaderna kan gälla i vilken 

omfattning de betonar olika aspekter, som exempelvis Charlies något ytligare fokus på 

samhällskontexten. Eftersom de är tre olika lärare har de också lite olika ingångar som 

exemplifieras genom Robins betonande av ljudskrivningar och att Alex utgår från 

språkdefinitionen. Dessutom behandlar informanterna släktskapsförhållandena genom 

olika texter, vilket är paritet med styrdokumenten (jmf Skolverket, 2011a:176). 

 

4.2 Arrangemang – lärarnas undervisningsupplägg 

Centralt för språkhistoriemomentets arrangemang är att det innehåller olika historiska 

texter som resurser. Genom Alex undervisning ”läser de ganska många texter som har 

med språkhistoria att göra, som på något sätt har en språkhistorisk inriktning eller ett 

språkhistoriskt perspektiv”. Såväl Alex som Robin menar att litteratur är gångbart inom 

språkhistoria och Robin säger att ”bibelöversättningar, Then Swänska Argus och 
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Strindberg [behövs, egen anm.] för att göra språkhistoria i perspektiv”. Charlie brukar 

också ta upp Then Swänska Argus och ”den slags kanon som tas upp i läroböckerna”. 

Alex uttryck om att hen ”använder kapitlet ’Från urnordiska till Nusvenska’ i läroboken 

Språkbok för gymnasiet”, blir ett exempel på att samtliga lärare använder läroböcker i 

sin undervisning. 

En genomgående metod för samtliga lärare är att bedriva textgranskningar. Alex 

menar att de ibland närläser kyrkotexter i ett ämnesövergripande arbete med historia för 

att även skapa ett språkhistoriskt perspektiv på texterna. Robin säger att de kan granska 

Strindbergs Röda Rummet ”för att den ansågs nydanande och förenklande, vilket 

ungdomarna ibland inte kan förstå vid en första läsning”. Charlie talar mycket om 

textgranskning, ”men att det kan ske på många olika sätt”. Textgranskningen sker bland 

annat för att eleverna själva ska kunna jämföra olika versioner och finna intressanta 

aspekter. Charlie säger: 

Ett material är bibeltexter, för dem kan man lägga bredvid varandra och se exakta 

skiftningar i språknormerna. Inte minst eftersom bibeln i sig varit ganska normerande. 

’Fader Vår’ har förekommit några år och sen ibland skapelseberättelsen ur olika bibel-

versioner. Hur den sett ut under olika år, och det blir ju svårare och svårare ju längre 

tillbaka man går, för då är ju inte bibeln längre skriven på svenska. Det kan också vara 

intressant eftersom det visar vilka språkliga influenser som har kommit. (Charlie) 

 

Ovannämnt material bildar tillsammans med undervisningsmetoderna den praktiska 

undervisningen i språkhistoria. Lärarnas undervisningsmetoder är antingen elevdrivna 

eller lärardrivna, och båda formerna förekommer hos samtliga lärare. Både Alex och 

Robin låter eleverna bedriva arbete i smågrupper delvis under momentets gång, men 

inte genom hela momentet, vilket Robin får exemplifiera: 

Eleverna jobbar med bänkkompisarna, det är ganska vanligt att man gör så, men i trean blir 

det ju väldigt framåtsyftande mot högskolestudier vilket gör att det blir ganska mycket 

föreläsningskaraktär på min undervisning. Sen är det eget jobb och sen är det produktion 

eller redovisning. (Robin) 

 

Undervisningen kan alltså både bestå av lärardrivna metoder som föreläsningar, såväl 

som elevdrivna metoder i form av eget arbete; det vill säga att de är elevdrivna i den 

mån att de själva styr kunskapsinhämtandet i fråga. 

Vidare blir tidsutrymmet en avgörande faktor för Charlies undervisningsval. Om 

det finns så mycket tid som sex veckor för momentet, ”så får eleverna ansvara för varsin 

period gruppvis, presentera för de andra och då har jag inte ens alltid föranlett det med 

föreläsningar”. I de fall där momentet enbart tillåts ta tre veckor ”då har jag nog kört 

ganska hårt med föreläsningar och sen ett prov”. Andra faktorer som styr Charlies val 

av undervisningsmetod är klassens gruppsammansättning och om ”det finns andra 
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kunskapsinnehåll som jag inte lyckats täcka tidigare så kan man ju kombinera det, 

såsom exempelvis gällande muntlig framställning”. 

Momentet språkhistoria innehåller i de flesta fall ett visst mått av föreläsningar 

enligt informanterna. Detta nämner Robin ovan i ett framåtsyftande perspektiv, medan 

både Charlie och Alex menar att föreläsningar kan användas i repetitivt syfte, vilket 

Alex formulerar så här: 

Vi har genomgång av det material de har jobbat med, där jag försöker få dem att se på 

vilket sätt språket utvecklats och vad det är som utmärker en viss språkhistorisk period, och 

hur språket har utvecklats från den senaste språkhistoriska perioden som vi behandlade. 

(Alex) 

 

Föreläsningarna är inte bara ett uttryck för repetition utan kan vara förknippat med den 

examination som lärarna planerat genomdriva, där graden av föreläsningar minskar om 

eleverna arbetar på egen hand med området. Charlie menar att ett ”vanligt salsprov 

sällan används som examination, eftersom det rimmar ganska illa med svenskan 

överlag”, men det förekommer i de fall där tiden varit knapp. Robins examinationer är 

likt Charlies styrda av vilken elevgrupp de har framför sig, och hen menar att det finns 

två huvudmodeller för området: 

Det är antingen att man skriver en lite mer vetenskaplig essä kring det hela där eleverna 

visar att man har koll på läget, och det andra är ett traditionellt kunskapsprov som bitvis är 

lite fyrkantigt. Rena enkla faktafrågor då, och sen är det med en bilaga med ett antal 

språkexempel där eleverna får tala om vad det är för epok eller århundrade. (Robin) 

 

Gällande prov menar Alex att hen ”tillhör en av de lärarna som vanligtvis inte har några 

traditionella prov i skolan. På tre år har jag två prov, där det ena är ett grammatikprov i 

årskurs två och det andra är i språkhistoria.” Alex visar modellen till provet i språk-

historia och säger att eleverna ska ”tidsbestämma varje text så noga som möjligt, samt 

motivera tidsbestämningen genom tydliga och konkreta språkliga innehållsexempel och 

dessutom ska de försöka ange vad det är för slags text”. 

Någon genomgående ämnesövergripande planering med språkhistoria före-

kommer inte, utan det är i korta ordalag såsom Alex tidigare nämnde avseende historia 

och bibeltexter. Robin menar att det var längesen hen bedrev ämnesövergripande arbete, 

men ser potential ”med geografin, där det tidigare handlat om ortnamn, och dess 

betydelse, vilket kan vara lite kul”. Charlie säger istället ”att man skulle kunna göra det 

[ämnesövergripande arbetet, egen anm.] med moderna språk”. Både Robin och Charlie 

säger att det ämnesövergripande arbetet ofta faller på praktiska problem, såsom 

exempelvis schemaläggningar och kursstruktur. Charlie utvecklar denna problematik: 

Jag är en stark förespråkare för att visa att det inte finns vattentäta skott mellan ämnena, 

men när vi har den kursstrukturen som vi har, så kan jag ibland uppleva det som lite på-

klistrat. Att vi hela tiden uppmanas göra ämnesöverskridande samarbete. Hade man varit 
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seriös från politiskt håll, så hade man ju förändrat hela gymnasiestrukturen egentligen, för 

att öppna upp för det på ett helt annat sätt. Man hade avsatt tid för det, man hade gett 

föreskrifter, alltså goda exempel på hur man kan göra. (Charlie) 

 

Ämnesövergripande arbete kritiseras alltså, i alla fall utifrån den aktuella strukturen i 

skolan. 

Elevers motivation för momentet språkhistoria kan vara ett problem menar både 

Charlie och Alex, vilket Alex kommenterar: 

Det här [Språkhistoria, egen anm.] är någonting som eleverna tycker är svårt, och det är 

något de har svårt att motivera sig inför, så därför bör man göra det här intresseväckande. 

För gör man det här stelt och tråkigt, då är risken att det faller pladask. (Alex) 

 

Problematiken med elevers motivation instämmer inte Robin med fullt ut, utan menar 

”att mentaliteten kan vara ett hinder, men jag skulle vilja påstå att det inte är så vanligt, 

utan de flesta ungdomar är lite lagom nyfikna”. Oavsett inställningen till elevers 

motivation gör samtliga lärare saker för att skapa intresse. Charlie använder sig av 

gamla texter från ett antikvariat som ska utmana dagens läsare ”för att jag tror att det är 

en av utgångspunkterna för att göra det lite mer intressant för eleverna”. Texter från 

1800-talet med kul inslag använder även Robin, då hen brukar ha någon text med 

”velocipedtävling, cykeltävling då, som ungdomarna tycker är konstigt och intressant, 

samt någon liten artikel om den nya uppfinningen telefonapparaten”. 

Både Alex och Robin försöker också förenkla momentet för eleverna, och Alex 

menar att hen ”försöker göra det så basic som möjligt, för det här är ju någonting som 

eleverna faktiskt tycker är svårt”. Robin säger att texterna i momentet språkhistoria 

”inte får vara för långa för då orkar inte ungdomarna med, utan istället ganska korta 

texter som är karaktäreristiska för de olika epokerna”. Vidare har Charlie vid något 

tillfälle lyckats göra ett besök till en runsten, men på grund av tidsbrist är lokala 

exkursioner annars något som inte förekommer inom lärarnas undervisning i momentet 

språkhistoria. Humor kan vara en annan metod för att skapa intresse, vilket Robin 

formulerar såhär: 

Jag ritar upp en runsten på tavlan med en ormslinga i, och så får varje elev gå fram och 

skriva vars ett ord med futharken då. Det brukar bli lite skratt av det hela […], och sedan 

får de skriva sina namn på tavlan som skapar lite munterhet kring det hela. (Robin) 

 

I sammanhanget brukar Alex istället anknyta till något eleverna sett i sin vardag och 

använder då en bild av skylten ’obehöriga äga ej tillträde’, vilket hen förklarar: ”äga 

respektive äger, alltså man stöter ju på i språket idag olika saker som är intressanta ur ett 

språkhistoriskt perspektiv”. Vikten av att göra området intresseväckande förklarar 

Charlie på detta sätt: 
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Jag tror såhär, att jag kommer nog inte frälsa så många med språkhistoria. Jag kommer nog 

inte frälsa så många heller när det gäller svenska, även om det har en lite bredare träffyta. 

Men däremot så tror jag att, om det är intressant så kommer eleverna att ta till sig mer av 

innehållet och de kommer komma ihåg det bättre. Så det är egentligen det som gör att jag 

ändå försöker göra det intresseväckande och lite spännande. (Charlie) 

 

Att förenkla momentet och samtidigt göra det intresseväckande framstår alltså som 

viktigt för lärarna. 

Arrangemangsaspeketen kan sammanfattningsvis sägas innehålla liknande drag i 

informanternas undervisning, där olika historiska texter är centralt för momentet. 

Graden av föreläsningar varierar bland lärarna beroende på klass och tidsutrymme, och 

momentet examineras av Alex oftast med prov och av Charlie sällan med prov. Robins 

examinationsformer består antingen av prov eller av vetenskapligt essäskrivande. Det 

ämnesövergripande arbetet är inte vidare utvecklat, vilket till stor del beror på tidsbrist 

och kursstruktur. Oavsett informanternas inställning till elevernas motivation gör de 

olika försök till att både förenkla momentet, och till att göra det intresseväckande. 

 

4.3 Tillägg – lärarnas motiv till språkhistorieundervisningen 

Språkhistoriens plats i skolans verksamhet är något som samtliga informanter motiverar 

via styrdokumentens skrivningar. Genom ”att språkhistoria har en egen punkt i 

styrdokumenten så är det lika viktigt som andra moment”, menar Robin. Alex är den 

enda informanten som påtalar att språkhistoria har ett unikt och självständigt värde när 

hen säger att ”språkhistoria är viktigt, det har ett värde i sig själv att ha en kännedom 

om det svenska språkets utveckling”. 

Alla lärare hänvisar vikten av språkhistoria till den allmänbildande aspekten, dock 

med lite olika motiveringar. Alex menar att ”mycket av språkhistorien handlar om ren 

allmänbildning, och det ska man inte underskatta […], vissa saker bör man känna till 

någonting om, även om man inte har någon praktisk nytta av det på det sättet”. Att det 

inte nödvändigtvis behöver finnas en praktisk nytta är även Robin inne på i en 

jämförelse: 

Vetenskapligt skrivande är ett hantverk som ska drillas på något sätt, där man skriver, 

skriver om och diskuterar olika formuleringar. Ett slags övningsmoment. Språkhistoria är 

mer en intellektuell förståelse, där man inte ska öva fram en förmåga att skriva fornsvenska 

utan det handlar mer om att man ska bibringa ett intellektuellt förstående för ett skeende. Så 

där är skillnaden. (Robin) 

 

Inriktningen mot en sorts intellektuell förståelse kan ytterligare synas i både Robins och 

Charlies resonemang. Allmänbildningen gör för Robin ”att det kanske också kan 

medföra någon typ av ödmjukhet mot språket”. För Charlie ger den allmänbildande 
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motiveringen en förmåga till ”att förstå vår plats i världen och tillvaron”, samtidigt som 

språkhistoriens ”allmänbildnings- och bildningsperspektiv ger eleverna vetskap om 

varför språket ser ut som det gör”. 

Robin och Charlie menar också att kunskaper i språk och språkhistoria kan skapa 

kunskaper om kulturer och även kulturella skillnader. Robin ser farhågor med att inte ha 

fått denna kunskap genom språk och säger: 

Om man kommer ner till Tyskland eller Frankrike som civilingenjör eller civilekonom och 

ska göra affärer, och inte kan föra ett samtal om kulturella skillnader, ja det betraktas ju 

som barbari av människor på kontinenten. Och det försöker jag förmedla till eleverna. 

(Robin) 

 

Robin försöker alltså förmedla de kulturella skillnader som finns genom språkkunskap, 

och att dessa saker hör ihop menar även Charlie: 

Språkhistoria är bakgrunden till varför vi pratar och skriver som vi gör. Och egentligen den 

kultur som vi har också, det är ju det här med vattentäta skott, att ju mer man nystar i det 

desto mindre finns ju de vattentäta skotten, och det brukar jag försöka väva in i 

undervisningen i någon mån också. Att visa att språkhistoria är något intimt förknippat med 

folkförflyttningar, folkvandringar, kulturella förändringar och att det också i vissa fall 

sporrar kulturella förändringar. (Charlie) 

 

Ovannämnda motiv kan härledas till att lärarna i olika utsträckning ser att språkhistoria 

kan medföra en form av universella kunskaper. Att förstå dagens språk genom 

språkhistoria är ett annat syfte för lärarnas undervisning i språkhistoria. Samtliga 

informanter menar att några av de nutida språkdebatterna går att nyansera med hjälp av 

språkhistorisk kunskap. Alex ger ett exempel: 

Idag är många som dialektalt säger ’jag känner han’. Men om man tittar på det här, så finns 

det ju språkhistoriska förklaringar till varför man säger så. Och då menar jag att det är 

ganska intressant att kunna koppla det till ett språkhistoriskt perspektiv och hitta 

förklaringar till varför det ser ut såhär idag. (Alex) 

 

Att kunna förklara språk idag är också viktigt för både Robin och Charlie som menar att 

det är den bristfälliga språkliga kunskapen, där språkhistoria ingår, som gör att 

språkdebatten idag grundas på felaktiga antaganden. Robin förklarar: 

Jag kan tycka att man möter vuxna människor som borde veta bättre. Typ journalister som 

har en fruktansvärt korkad inställning till språket. [De, egen anm.] kan klanka ner på andras 

dialekter och tycka att det är fel. Och då är väl min förhoppning att hela svenskkursen på 

gymnasiet kan skapa en språklig allmänbildning som gör att ungdomarna vet bättre och att 

de framförallt kan orientera sig i språket. (Robin) 

 

Kunskaper i språkhistoria kan alltså skapa möjligheter till att dels delta i språkdebatter, 

dels att vara mer påläst om de språkförändringar som sker. 

Ett viktigt drag i lärarnas undervisning i språkhistoria är svenska språkets 

utveckling. ”Språkhistoria är för mig att man ska kunna se språks, och i första hand 

svenska språkets, utveckling. Vad som har hänt och vad det här har gett upphov till”, 

säger Alex, som flera gånger återkommer till ett liknande resonemang. Charlie säger att 
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elever ”i de bästa av världar kommer fram till insikten att progressionen egentligen är en 

obruten linje från de första människorna till dagens svenska”. Robin menar att språkets 

utveckling går hand i hand med språket och säger att ”ungdomarna ska se att 

språkhistoria inte är fast, utan det är ju en pågående process”. Vidare är Robins önskan 

att ”eleverna ska ha med sig en uppfattning om att vi lever i språkhistorien, att språket 

inte är fixt och färdigt”. 

Svenskans språkliga släktskapsförhållanden framträder också som en viktig 

motivering till kunskaper i språkhistoria. Utifrån en språkhistorisk text exemplifierar 

Alex vad hen vill att eleverna ska se: 

Olika böjningsändelser som är traditionella, diftonger som inte finns idag, du har läspljudet 

som inte finns idag. Sen kan man titta på diftongerna som finns kvar i engelskan men 

enbart här dialektalt. Samma sak med läspljudet, och det kan vara intressant för eleverna att 

veta att man behållit dessa delar i vissa germanska språk, men inte i Sverige. (Alex) 

 

Påtalandet av språkliga släktskap är också viktigt för Charlie, eftersom eleverna ska 

skapa ”förståelse för att svenskan och Sverige inte är allenarådande och det enda rätta 

eller liksom toppen på pyramiden, utan att det bara är en möjlig väg som språket har 

tagit”. Robin har ett liknande resonemang: 

Vårt språk här och nu är inte avskilt från det språk som våra förfärdrar talade innan, och det 

är inte heller avskilt från andra språk runtomkring, främst nordiska grannspråk men även 

övriga germanska språk som engelska och tyska och på längre sikt exempelvis romanska 

eller slaviska språk. (Robin) 

 

Robin är den informant som ivrigast påtalar vikten av språkliga släktskap och hen kan 

ha följande resonemang som infallsvinkel till språkhistorisk kunskap: 

Varför har man någorlunda lätt för att läsa ut ett landslag i Holland eller Tyskland eller för 

all del Danmark, men så väldigt svårt att göra det i Spanien eller Italien? Genom språkliga 

släktskap kommer man in på det här med vilka språk som är lättast för oss att lära oss. 

Närheten till engelskan gör ju att vi snabbt säger engelskstudierna, men det tar lång tid 

innan vi får funktionell franska. Därför att där är det språkliga gapet större. (Robin) 

 

Uttalsproblematik kan alltså synliggöras och förklaras med hjälp av införskaffandet av 

kunskaper i språkhistoria. 

I lärarnas motiveringar till varför kunskaper i språkhistoria ska inhämtas framstår 

även den omgivande samhällskontexten som viktig. Förhållandet mellan samhälls-

kontext och språk är komplext och verkar enligt informanterna åt olika riktningar. 

Robin säger: ”För min del blev studierna i nordiska språk en aha-upplevelse, aha, det är 

såhär liksom, allt hänger samman.” Kunskaper i språket ger alltså en kontextuell 

förståelse för samhället, vilket Charlies viktigaste mål med språkhistorieundervisningen 

också är ett exempel på: ”Att eleverna [genom språkhistoria, egen anm.] får en lite 

bättre förståelse av sin plats i världen.” Språket kan alltså vara roten till en bredare 
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förståelse, som Charlie utvecklar: ”Jag tror att språkhistoria är viktigt för att vi ska 

förstå svenskans roll för oss som människor, för oss som svenskar och för vårt 

kulturarv.” Men förhållandet mellan språk och samhällskontext kan också verka åt 

andra hållet, vilket Alex menar: ”Det gäller ju att sätta in språkhistoriska saker och ting i 

ett sammanhang, om man gör det, så tror jag man ökar förståelsen för språket, och också 

intresset för språket i allmänhet.” Det kan alltså vara samhällskontexten som ger språket 

ökat värde, och ett sådant resonemang har även Robin apropå kontextens vikt för det 

språkhistoriska momentet: 

Det kommer ju in i språkhistorien, varför får vi stavningsreformen i början av 1900-talet? 

Ja, det är industrialismen, folkskolan har kommit, och då ska man alfabetisera de breda 

folklagrens barn. Hur gör vi det enklast? Ja, då får vi förenkla lite här. Och sen genomför 

man stavningsreformen som inte genomfördes i grannländerna till exempel. (Robin) 

 

Robins inställning till förhållandet mellan samhällskontext och språk är alltså 

dubbelriktat, medan Charlie ger uttryck för att språket ger kontextuella kunskaper om 

samhället, och Alex menar tvärtom att samhällskontexten kan utveckla språkets värde. 

Sammanfattningsvis ger lärarna en bred bild av förklaringar och orsaker till att 

lära språkhistoria. Informanterna är eniga om att språkhistoria har ett allmänbildande 

värde, och alla förutom Alex kopplar detta värde till andra mål. Kunskaper i språk-

historia behövs för att kunna göra kopplingar till dagens språkföreteelser, och de 

språkliga släktskapen framstår som viktiga både för att placera svenska språket och för 

att förstå språkets utveckling. Vidare fördjupas relationen mellan språk och 

samhällskontext till en komplex situation genom informanternas utsagor. 

 

5 Diskussion 

Denna fallstudie inom språkhistorisk didaktik är ett försök att åtgärda den brist på 

studier som existerar inom området (Ask, 2012:71; Persson, 2011:32). Genom studiet 

av ämneslärares innehåll, upplägg och motiv i momentet språkhistoria tillmötesgår 

resultatet även Hårstads (2016:12) efterfrågan på konkret inblick i hur lärares under-

visning i språkhistoria går till. Genom studiens arrangemangs- och motivaspekt bidrar 

informanterna med värdefulla bidrag gentemot kritiken som Sandøy (1990:13) riktar 

mot språkhistoriekunskapernas nytta. Att studiens resultat vilar på tre informanter från 

samma skola gör att det inte går att uttala sig om kopplingar till eventuella 

likvärdighetsbrister i språkhistorieundervisningen (jmf Ivarsson, 2007:27; Larsson-

Rydhammar, 2016:24; Persson, 2011:30). Det kan dock konstateras att de tillfrågade 

lärarna ger uttryck för en relativt liknande språkhistorieundervisning som utgår från ett 
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kronologiskt perspektiv i syfte att belysa olika epokers språkförändringar. Önskningarna 

om att större momentintegration mellan språkhistoria och språksociologi bör ske, 

(Pettersson, 2014:160–161), är inget önskemål som framträder i informanternas utsagor. 

Förbindelsen mellan språksociologi och språkhistoria kommer vidare till uttryck genom 

att informanterna menar att ett av huvudmålen för deras undervisning är att påtala att 

språket är en föränderlig process. Sådana resonemang överensstämmer med den vikt 

som både Josefsson (2011:13) och Svedner (2010:111) lägger vid det långsamt 

föränderliga språket. Dessutom blir det ett exempel på hur lärarna rekontextualiserar 

intentionen med formuleringen ”Språkförändring” (Skolverket, 2011:176) i det centrala 

innehållet. 

I likhet med Hultman (1984:53) och Högström (1982:12–14) påtalar Alex och 

Charlie att elever har motivationsbrister i momentet språkhistoria. Hultman och 

Högströms orsaker till motivationsbrister uppges vara att elever upplever momentet 

tråkigt och att det kan vara svårt att inkorporera momentet i den moderna skolan. 

Informanterna anger inga orsaker till vad motivationsproblematiken består av, men 

däremot påverkar dess existens hur undervisningen kommer till uttryck. Nutids-

perspektivet är en åtgärd för att bemöta elevers motivationsbrist (jmf Hultman, 1984:69; 

Högström, 1982; Skolverket, 2011b:8) vilket också informanternas undervisning 

speglar. Lärarna säger att språkhistorisk kunskap är till hjälp för förståelsen av nutida 

språkdebatter, och Alex menar i sammanhanget att det språkhistoriska perspektivet ger 

förklaringar till varför språket ser ut som det gör idag. 

Ökade kunskaper i språkhistoria leder till bättre förståelse för språkliga relationer, 

skriver Leth Andersen (2009:8), och angripandet av språkhistoria genom svenska 

språkets olika relationer är en vanlig metod för de tillfrågade lärarna. Alex och Charlie 

menar att synliggörandet av släktskapen gör att eleverna kan uppfatta språkliga 

skillnader och likheter, och dessutom börja reflektera över svenska språkets 

positionering i språkutvecklingen. Robins resonemang om språkliga släktskap och 

variationen i förståelse för danska respektive spanska är påfallande likt Högströms 

(1982:13) förslag till hur elever kan utmanas angående deras olika grad av förståelse för 

danska och engelska. Släktskapsförhållanden till svenska språket upplever alla lärare 

vara en positiv infallsvinkel i undervisningen i språkhistoria, vilket också är en del av 

Skolverkets (2011a:176) centrala innehåll för momentet. Detta innebär i sin tur att 

lärarna inte bara tar del av Skolverkets intentioner, utan att de också rekontextualiserar 

dessa och bedriver resonemang om dess nytta. 



 

26 

 

En fara med det språkhistoriska stoffet är att det förenklas till förmån för 

underhållningsvärde (Lindgren & Ask, 2014:7–8; Pettersson, 2014:154–155), vilket 

Josefsson (2011:14) belyser utifrån svenskämnets helhet som verkar ha ett slags implicit 

krav på underhållning. Samtliga lärare i studien har infallsvinklar som går att sätta i 

förbindelse till underhållningsvärde, men intrycket som delges är inte att det orsakar en 

förminskning av innehållet i momentet språkhistoria. Istället låter exempelvis Robin 

eleverna skriva sina egna namn med runskrift som åtgärd mot motivationsbristen och 

som ett sätt att göra momentet roligt. Till skillnad från lärarstudenternas resonemang 

(Lindgren & Ask, 2014) låter inte lärarna underhållande inslag dominera under-

visningen, utan det används enbart som bidrag till momentet. Däremot finns det en 

tendens i både Alex och Robins undervisning att förenkla området, vilket skulle kunna 

innebära risk att språkhistoriskt stoff går förlorat. Förenklingar av stoffet som beror på 

bristande kunskaper hos lärarna varnar Leth Andersen (2009:8) för, men att 

informanterna skulle ha svaga kunskaper i språkhistoria är inget intryck som är 

framträdande i min studie. I sammanhanget är det dock relevant att orsaken till denna 

förenkling dels är beroende på motivationsproblematiken, dels avhängigt den 

konkurrens om tid som existerar inom svenskämnet på gymnasieskolan. Oberoende av 

tidsaspekten menar Charlie att undervisningens olika upplägg inte förändras avseende 

innehåll. Ett sådant resonemang förstärks också genom det sätt som lärarnas 

undervisningsmål förankras i de kunskaper som eleverna ska införskaffa. När läraren 

ska rekontextualisera intentionerna i styrdokumenten (2011a:176) är det alltså 

ändamålen som helgar medlen, snarare än tvärtom. Med detta resultat blir den 

didaktiska implikationen att styrdokumentens intentioner fullt tillräckligt förstås av 

lärarna, och att en faktor som tidsbrist inte verkar påverka målen med undervisningen. I 

resultatet finns det tendenser till att lärarna väljer att försöka motivera momentet språk-

historia genom att påvisa det annorlunda, och att försöka göra momentet utmanande. 

Detta kan förefalla vara ett svar på den upplevda motivationsbrist som lärarna upplever 

att eleverna har inför momentet. 

Att utgå från elevernas erfarenheter och aktuella omgivning är ofta en fruktbar 

metod i språkhistoria (Ask, 2012:73–75; Svedner, 2010:111). Alex är den lärare som 

tydligast gör förankringar i elevernas vardag genom diskussionen om skylten 

’obehöriga äga ej tillträde’, vilken de rimligen stött på tidigare. Skyltens medverkan i 

undervisningen ska göra att eleverna börjar reflektera språkhistoriskt över sin 

omgivning. Detta är en intressant infallsvinkel även för Ask (2012:75–76) som 
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inkorporerar samma skyltexempel i sitt resonemang om nutida texter som Alex 

använder i sin undervisning. Asks förslag om att arbeta med ort- och egennamn 

(2012:73–75) är det enbart Robin som flyktigt nämner som en tänkbar ingång genom 

ämnesöverskridande arbete med geografi. Att denna undervisning inte verkar 

förekomma i större utsträckning gör att informanterna väljer annan metodik än den som 

Ask föreslår. 

Läsning av äldre texter i originalversion för att inhämta språkhistorisk kunskap 

kritiserar Brodow och menar att moderna versioner kan vara lika bra (1996:322). Detta 

resonemang är inte framträdande i informanternas utsagor om texter, utan istället är 

äldre texter frekvent förekommande för att eleverna ska få syn på olika språkliga drag 

från olika epoker. Som exempel uttrycker Charlie att flertalet versioner av Bibeln från 

olika tider ibland granskas och jämförs med varandra. Resonemang om text-

granskningar kan också ställas mot Boglinds (2012:5) åsikt om att äldre litteratur i sig 

själv kan ge språkhistorisk kunskap. Samtliga informanter använder historiska texter för 

att eleverna ska synliggöra olika språkhistoriska drag, vilket talar för, att det krävs 

riktade undervisningsinsatser för att eleverna ska nå språkhistorisk kunskap. Det krävs 

alltså något mer än enbart läsning av texter för att denna kunskap ska uppstå. I 

sammanhanget är det också värt att påpeka att inga informanter påtalar att denna 

textgranskning kan göras i samband med litteraturhistoria, såsom Ask (2012:77) föreslår 

för att det kan ge större koncentration till texten som text. Att detta saknas i lärarnas 

utsagor kan förstås mot bakgrund av att andra momentövergripande delar inom 

svenskkursen prioriteras som muntlig framställning av Charlie och vetenskaplig essä av 

Robin. En annan potentiell anledning kan vara att det centrala innehållet för svenska 3 

inte belyser litteraturhistoria, utan den litterära formuleringen är snarare inriktad mot 

litterär analys (jmf Skolverket, 2011a:176). Den ämnesdidaktiska implikationen av att 

lärare väljer att kombinera flera olika delar ur det centrala innehållet kan innebära att det 

är möjligt att förlägga mer tid på momentet språkhistoria och därmed skapa djupare 

kunskaper hos eleverna. 

Samtliga informanter motiverar kunskaper i språkhistoria genom hänvisningar till 

allmänbildning, vilket blir intressant eftersom Högström (1982:12–14) varnar för att 

språkhistoria kan riskera att inte bli mer än kuriöst vetande. Trots att Robin och Charlie 

kopplar den allmänbildande motiveringen till andra motiveringar, såsom att exempelvis 

förstå svenska språkets kontextuella plats i samhället, framstår detta fokus på allmän-

bildning som tämligen abstrakt. Lärarna redogör för andra anledningar till nyttan av 
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kunskaper i språkhistoria, men att låta allmänbildningsmål vara en framträdande del kan 

ytterligare riskera att göra momentet svårtillgängligt för elever (jmf Högström, 1982). 

Sådana motiveringar förklarar inte tillräckligt väl nyttan med kunskaper i språkhistoria, 

eftersom det saknar förankring i elevernas livsvärld. 

Momentet språkhistoria diskuteras utifrån historisk kontext på olika sätt i tidigare 

forskning och kritiken gentemot språkhistorieundervisningens oförmåga att innefatta 

historicitet är omfattande (jmf Eide, 2013:31; Hårstad, 2016:13; Ivarsson, 2007:27; 

Pettersson, 2014:161). I lärarnas utsagor om elevers bristande motivation inför 

momentet uttrycks inte en önskan om att mer historiska kunskaper skulle vara 

nödvändigt för att språkhistorieundervisningen skulle vara mer framgångsrik. Intrycket 

är snarare att lärarna belyser de historiska händelser och processer som är nödvändiga 

för att kunskaper i språkhistoria ska utvecklas hos eleverna. Charlie brukar till exempel 

försöka visa att språkhistoria är starkt förknippat med andra förändringar i samhället 

såsom folkförflyttningar. Detta bredare angreppssätt till undervisning i språkhistoria 

skapar relevans för läraryrket, eftersom det öppnar möjligheter för lärarna att 

inkorporera momentet språkhistoria i fler delar av sin undervisning.  

I lärarnas undervisning finns det en stark tendens att fokusera på texters olika 

karaktäristiska drag, vilket är i paritet med Leth Andersens (2009:5) kritik mot de lärare 

som koncentrerar sig alltför mycket på ordförändringar och grammatik. Det kan göra att 

de inte utnyttjar samhällskontexten tillräckligt för att inspirera elever, utan istället tråkar 

ut dem med olika historiska språkliga varieteter. Utifrån lärarnas utsagor förekommer en 

viss koncentration till språkliga formuleringar, men detta ackompanjeras ofta av att 

placera studierna i en samhällskontext. Dessutom är språkhistoria ett moment som är 

begränsat i omfång och utsatt för konkurrens av andra moment i kursen Svenska 3, 

vilket kan göra att ett alltför stort grepp om historia och samhällskontext helt enkelt inte 

hinns med. Att ords uppbyggnad och härkomst kan avslöja historicitet och skapa 

kontextuella kunskaper om samhällen (jmf Leth Andersen, 2009:6) är något som både 

Robin och Charlie resonerar om, eftersom de menar att språket ger uppfattningar om 

kulturella skillnader och svenskans kulturalitet i stort. Det motsatta förhållandet, att 

kontextualitet ger insikter om språk, skriver Hårstad (2016:13) ger en pedagogisk fördel 

genom att eleverna har någonting att hänga upp studierna i språkhistoria på. Ett sådant 

resonemang redogör framförallt Alex för, genom att hävda att samhällskontexten kan 

öka förståelsen och intresset för språk, och att det därmed ger en pedagogisk fördel. 
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Den bild som informanterna ger av sin undervisning i språkhistoria motsvarar 

Skolverkets intentioner om momentet i svenskämnets syfte och svenska 3:s centrala 

innehåll (2011a:160;176). Samtliga informanter undervisar om språkets utveckling och 

dess ursprung genom en kronologisk undervisning. I lärarnas rekontextualisering av 

styrdokumentens intentioner inbegrips ett omfattande innehåll av svenska språkets 

utveckling och olika släktskap. Undervisningsskillnader är inte direkt framträdande 

avseende språkhistoriskt innehåll, utan kan istället spåras i de metoder som lärarna 

använder. Detta resonemang vilar på bilden av att Robin och Charlie uppvisar en större 

flexibilitet än Alex när det kommer till hur momentet genomförs. Detta kan dock inte 

härledas till något ifrågasättande av likvärdighet, eftersom samtliga informanter genom 

sina olika metoder inrymmer målen för momentet språkhistoria. 

Lärarnas motiv till undervisning om språkhistoria är liknande varandra och breda i 

sin utformning. Att kunskaper i språkhistoria på detta sätt motiveras djupgående genom 

hänvisningar till exempelvis kultur, kontext och deltagande i nutida språkdebatter gör 

att momentet förstärker sin plats som ett värdefullt moment i undervisningen. 

Avslutningsvis verkar det existera en stark koherens mellan motiv, metoder och 

innehåll, vilket gör att lärarnas resonemang om språkhistoria framstår som rimliga och 

adekvata för gymnasieskolans uppgift avseende språkhistoria. Rekontextualiseringen av 

Skolverkets (2011a) styrdokument från central till lokal nivå framstår som relativt 

oproblematisk för lärarna, vilket gör att de kan anses lyckas omsätta intentionerna till 

praktisk verksamhet. 

 

5.1 Vidare forskning 

Denna studies begränsning till tre informanter och samma skola gör att det hade varit 

intressant att se en liknande studie som dels innefattar fler lärare, dels också förlägger 

urvalet till flera olika orter. En sådan studie kan både ge djupare resonemang om 

undervisning i språkhistoria, och svar på om det existerar någon form av likvärdighets-

problematik inom momentet. 

Det hade även varit intressant att lyfta in bedömnings- och betygsaspekten i en 

studie om undervisning i språkhistoria, eftersom det verkar existera motivations-

svårigheter för eleverna i momentet. För att erhålla olika betyg i Svenska 3 ska samtliga 

kriterier för respektive nivå vara uppnådda, och därmed vore det intressant att 

undersöka om momentet språkhistoria kan vara avgörande för helhetsbetyget. Vidare 

kan det i sammanhanget vara så att lärare inte strikt följer kunskapskraven för språk-
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historia för att kunna ge sina elever ett högt betyg på kursen som helhet, vilket är ett 

område som skulle kunna undersökas. 
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Bilaga A - Intervjuguide 
 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka fler ämnen undervisar du i eller har gjort? 

 I hur många år har du arbetat med kursen svenska 3 eller motsvarande från äldre 

läroplaner? 

 Vad är språkhistoria för dig? Beskriv! Varför är det så? 

 Vad anser du om språkhistoria och dess plats i svenskundervisningen? 

 Vad beror din åsikt på? 

 Varför är språkhistoria viktigt eller oviktigt? Beroende på svar ovan. 

 När du undervisar i språkhistoria, i vilken svenskämneskurs blir det aktuellt för 

dig att ta upp det? D.v.s. Om det finns något annat än i Svenska 3 – Exempelvis 

om det finns något språkhistoriskt moment även i andra kurser? 

 Kan du ge exempel på vilka delar av momentet du brukar undervisa om? Vilket 

stoff är i centrum? Varför? 

 Vilken litteratur? Vilka filmer? Eller vad använder du för resurser? 

 Vilka är motiveringarna till dessa undervisningsområden? Vad är det som gör att 

du tar upp just de delar du tar upp? 

 Kan du ge exempel på hur ett arbetsområde inom språkhistoria kan vara 

uppbyggt? Berätta fritt om omfång, gruppindelningar, undervisningstyp, hur du 

når mål, syftes- och kunskapskrav. Hur examinerar du oftast? 

 Arbetar du gränsöverskridande gällande moment i centralt innehåll eller 

gällande ämnen? Om ja, på vilka sätt? Och varför? Om nej, varför inte? 

 Varför undervisar du som du gör i just språkhistoria? Det vill säga, vad styr ditt 

val av undervisningsmetod? 

 Vilka är dina erfarenheter av elevers intresse för språkhistoria? Berätta och ge 

gärna exempel. 

 Vilka är möjligheterna respektive hindren med att undervisa i och om 

språkhistoria? 

 Varför uppstår dessa möjligheter eller hinder? 

 Slutligen, är det något du känner inte har framkommit i denna intervju som du 

tänker på i förhållande till språkhistoria? 

 Vad och varför är det viktigt? 


