
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

Svensk språkhistoria i Finland 
Fyra intervjuer med finlandssvenska gymnasielärare 
 

Författare: Emil Sjöstedt 

Handledare: Sofia Ask 

Examinator: Camilla Amft 

Termin: HT19 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4SVÄ2E 



  
 

 
 

 
 

 
 

Abstract 
I den här studien intervjuades fyra finlandssvenska lärare om sin undervisning i 

språkhistoria. Intervjuerna analyserades genom interpretativ fenomenologisk analys 

(IPA) och resultatet kategoriserades utifrån de didaktiska frågorna vad?, hur? och 

varför?. Kategoriseringen visade en stor övervikt för varför- och hur-frågorna, och de 

finlandssvenska lärarna hade en samsyn på implementeringen av dessa. Detta kan ses 

som en konsekvens av styrdokumentens tydliga framskrivning av både 

historiemedvetande direkt kopplat till språk, en historisk medvetenhet om språket och 

den konsensus som skapas av utformningen av den kurs där språkhistoriemomentet är 

placerat i den finska gymnasieskolan. Utifrån den didaktiska varför-frågan kan följande 

fyra kategorier utläsas: allmänspråklig kompetens, identitet, historiemedvetande och 

centralstyrning. Den didaktiska hur-frågan gav upphov till tre kategorier: personlig 

identitetsprofilering, begrepp och litteratur samt läromedel. Didaktikens vad-fråga fanns 

bara i begränsad mängd i lärarnas utsagor. Undersökningen visade också att paralleller 

fanns mellan relativt omfattande ämnesstudier hos lärarna, inom språk i allmänhet och 

nordiska språk i synnerhet, och deras möjlighet att anpassa undervisningen i den 

tvåspråkiga miljön. Intervjustudien har ett komparativt perspektiv i förhållande till en 

tidigare studie. Språkhistoria i undervisningen: Att rekontextualisera styrdokumentens 

intentioner i en undervisningspraktik (2017) i vilken tre svenska gymnasielärare 

intervjuades. Ett förslag till vidare forskning i den studien var att genomföra en liknande 

undersökning i en ny kontext, och det finlandssvenska utbildningssystemet utgör denna 

nya kontext i föreliggande studie.  

 

Nyckelord 
Finland, finsk, finlandssvensk, Finland-Swedish, modersmål, svenska, språkhistoria, 

språkhistorieundervisning, språk, historiemedvetande, didaktik. 

 

English title: Swedish history of language in Finland: Four interviews with Finland-
Swedish upper secondary school teachers. 
 
Suomenkielinen otsikko: Suomen ruotsin kielen historia: Neljä haastattelua 
suomenruotsalaisten lukion opettajien kanssa. 
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1 Inledning 
Svenska har varit ett av nationalspråken i Finland sedan 1919 och genom historien har 

olika språk påverkat hur finlandssvenskan ser ut idag.1 Dessa historiska förändringar har 

orsakats av olika samhällsomvälvningar, och språkhistorieundervisning kan hjälpa 

eleverna att se hur detta fortfarande sker och hur eleverna kan påverka dessa processer.2 

Det är därför intressant att granska hur utformningen av undervisningen sker i den 

tvåspråkiga miljö där svenskan inte är det dominerande språket i övriga samhället.3  

Finland har också länge varit framgångsrikt i PISA-mätningarna och har därför 

ofta framställts som ett föregångsland i svensk utbildningsdebatt.4 I den liberala 

tankesmedjan Magmas enkät som genomfördes i flera finlandssvenska län var 

majoriteten nöjd med den svenskspråkiga utbildningen och språket var viktigt inom alla 

sektorer av samhället.5 Det finska skolsystemet kan alltså konstateras, om man beaktar 

PISA-mätningarna, vara framgångsrikt och den svenskspråkiga populationen är nöjd 

med sin utbildning. Det finska utbildningssystemets didaktiska utformning, såsom 

denna beskrivs av fyra finlandssvenska lärare, synliggörs genom en intervjustudie.6 

Momentet i fokus är språkhistoria. Studien genomförs komparativt i förhållande till 

Nilssons (2017) intervjustudie av tre svenska gymnasielärares undervisning i 

språkhistoria, i vilken en liknande undersökning i en ny kontext föreslås som vidare 

forskning.7 De finlandssvenska lärarnas erfarenhet av den språkliga 

minoritetspositionen skulle kunna bidra med nya insikter om ett moment inom 

                                                 
1 Reuter, Mikael. Finlandssvenska. I: Nationalencyklopedin [nätbaserad resurs] 
(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlandssvenska, hämtad: 2010-01-07). 
2 Jonatan Pettersson. Den språkhistoriska kunskapens värden: Språkhistoria i ett historiedidaktiskt 
perspektiv. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. 2014, s. 160. 
3 Reuter, Mikael. Finlandssvenska. I: Nationalencyklopedin [nätbaserad resurs] 
(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlandssvenska, hämtad: 2010-01-07). 
4 Skolverket, 2016:450 [rapport], s. 50; Burman, Cecilia. Så lyckades Finland med läskunnigheten. I: 
Svenska Dagbladet, 2017-09-28 (https://www.svd.se/sa-lyckades-finland-med-laskunnigheten, hämtad: 
2020-01-20). 
5 Lars Gustafsson och Sofia Strömgård. Vi är alltmer oroade över svenskans ställning i Finland - flera 
finlandssvenska barn skulle rädda läget, tycker över hälften i ny enkät [artikel, internet]. Svenska YLE, 
2019-03-28 (www.yle.fi); Tankesmedjan Magma (http://magma.fi/, hämtad: 2019-12-20). 
6 Forskningsläget beskrivs av: Ulf Teleman (red.), Språkhistoriens mening: Rapport från det andra 
ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1984, Lund: Institutionen för nordiska språk i Lund. 
1984; Sofia Ask. Språkämnet Svenska: Ämnesdidaktik för svensklärare. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
2012, s. 71-77; Pettersson, 2014, s. 154. 
7 Marcus Nilsson. Språkhistoria i gymnasieskolan: Att rekontextualisera styrdokumentens intentioner i en 
undervisningspraktik [kandidatuppsats]. Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), 
Institutionen för svenska språket (SV). 2017, s. 1, 29. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finlandssvenska
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finlandssvenska
https://www.svd.se/sa-lyckades-finland-med-laskunnigheten
http://magma.fi/
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svenskämnet där relativt lite forskning utförts på senare tid, nämligen momentet 

språkhistoria.8  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur fyra finlandssvenska modersmålslärare på gymnasiet 

upplever att de rekontextualiserar styrdokumentens intentioner i momentet 

språkhistoria. Dessutom studeras deras uppfattningar om förhållandet mellan 

historiemedvetande och språk. Studiens frågeställningar baseras på de didaktiska 

frågorna vad?, hur? och varför?.9 De finlandssvenska lärarnas utsagor fungerar som 

utgångspunkt för att anlägga ett komparativt perspektiv på de svenska lärarnas utsagor i 

Nilssons studie. Följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur motiverar de finlandssvenska lärarna sin undervisning i språkhistoria?  

2. Hur resonerar de finlandssvenska lärarna om hur de genomför och strukturerar 

sin undervisning i språkhistoria? 

3. Vilket innehåll väljer de finlandssvenska lärarna att behandla i sin undervisning i 

språkhistoria? 

4. Hur skiljer sig de finlandssvenska lärarnas utsagor från de svenska lärarnas 

utsagor i Nilssons studie? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Inledningsvis beskrivs den finlandssvenska språkkontexten. Därefter följer tre avsnitt 

där begrepp som är relevanta för studien beskrivs. Slutligen beskrivs Nilssons 

intervjustudie följt av en kort kritisk kommentar om ovanstående. 

2.1 Den finlandssvenska språkkontexten 

Finska och svenska är de två nationalspråken i Finland. Modersmålstalande svenskar 

utgjorde 2018 endast 5,2 procent, 288 400 personer, av befolkningen. Det finns en- eller 

tvåspråkiga kommuner, beroende på demografi, i vilka medborgaren har rätt att kunna 

använda sitt modersmål i kontakten med myndigheter.10 Det finska Institutet för de 

                                                 
8 Forskningsläget beskrivs av: Teleman, 1984; Ask, 2012, s. 71-77; Pettersson, 2014, s. 154. 
9 Werner Jank och Hilbert Meyer. Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. 1997. I: Michael Uljens (red.). 
Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. 1997, s. 17-18; Nilsson, 2017, s. 1. 
10 Statistikcentralen [Finlands officiella myndighet för statistikföring] 2018 
(http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/vaerak_2018_2019-03-29_tau_001_sv.html, hämtad: 2020-01-21); 
Ingvar Svanberg Jan-Öjvind Swahn Nils Storå. Finlandssvenskar. I: Nationalencyklopedin [nätbaserad 

http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/vaerak_2018_2019-03-29_tau_001_sv.html
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inhemska språken beskriver att Finlands lag inte definierar ”vilka språk som är 

minoritetsspråk”, men finlandssvenska är ett ”autoktont språk, det vill säga [ett] språk 

som har talats länge i landet”.11 Det finns dock en negativ inställning till 

finlandssvenskar i regioner där det inte bor många svenskspråkiga och svenskans plats i 

samhällssammanhang (till exempel skolsystemet) ifrågasätts.12 Dessutom ser 

finlandssvenskan olika ut på olika platser i Finland.13 Det finns helsvenska och 

helfinska skolor och förutom sitt modersmål läser samtliga elever ytterligare två språk 

varav ett är ”det andra inhemska språket”: svenska eller finska.14 Läroplanen beskriver 

hur undervisning i modersmål ges ”enligt utbildningsanordnarens utbud och den 

studerandes val […] förutom i finska, svenska, samiska, romani eller teckenspråk också 

i ett annat språk som är den studerandes modersmål”.15 Detta bestäms med hänsyn till 

elevens bakgrund och följer samma timplan som övriga modersmålsämnet. Ämnet 

Modersmål och litteratur utgör alltså en övergripande rubrik under vilken alla 

modersmål behandlas och svenska är ett av dessa.  Studien behandlar den svenska delen 

av modersmålsämnet genom kursen Svenska och litteratur.16  

Ämnesplanen för Modersmål och litteratur beskriver vad som är gemensamt för 

undervisning i samtliga modersmål:17 Det är ett färdighets-, kunskaps- och kulturämne 

som ska stärka elevernas förmåga att kommunicera och eleverna ska utveckla 

ämnesrelaterade metakunskaper. Ämnet har en bred innehållsbas från språk- och 

litteraturvetenskaperna och kulturforskningen, samt syftar till att utveckla medborgar- 

och demokratikunskap. Ett övergripande mål är att eleverna utifrån sin egen språkliga 

och kulturella bakgrund ska utveckla sin identitet”.18 Ämnesövergripande samarbete ska 

ske, och inom kurserna ska de olika huvudområdena, språk och litteratur, integreras.  

                                                                                                                                               
resurs] (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlandssvenskar, hämtad: 2019-12-23) 
2019; Karl Johan Miemois. Språk, struktur och service: undersökningar av finlandssvenska predikament 
[avhandling, sammanfattning]. Svenska social- och kommunalhögskolan. Helsingfors: Helsingfors 
Universitet. 1980. 
11 Institutet för de inhemska språken [myndighet] 
(https://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_sprak/sprak_i_finland, hämtad: 2020-01-21). 
12 Ingvar Svanberg Jan-Öjvind Swahn Nils Storå. Finlandssvenskar. I: Nationalencyklopedin [nätbaserad 
resurs] (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlandssvenskar, hämtad: 2019-12-23) 
2019. 
13 Reuter, Mikael. Finlandssvenska. I Nationalencyklopedin [nätbaserad resurs] 
(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlandssvenska, hämtad: 2010-01-07). 
14 Utbildningsstyrelsen. Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 [läroplan]. Föreskrifter och anvisningar 
2015: 48, s 41, 90. 
15 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 89. 
16 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 42. 
17 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
18 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finlandssvenskar
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_sprak/sprak_i_finland
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finlandssvenskar
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finlandssvenska
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Kursplanen för den svenska delen av modersmålsämnet, kursen Svenska och 

litteratur, beskriver följande: ”Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk 

och svenskan är vid sidan om finska språket ett samhällsbärande språk i Finland”.19 

Ämnet har därför ett ”centralt kulturbärande och identitetsskapande uppdrag i de 

svenska skolorna i Finland”.20 Undervisningen ska stärka elevernas kulturella och 

språkliga medvetenhet i en samhällskontext och varierande språkbakgrund är en resurs 

som ska användas i undervisningen.21 Enligt det språkhistorierelaterade kursmålet ska 

eleven ”fördjupa sina språk- och litteraturkunskaper” från ”olika tider och kulturer”.22 

Historiemedvetande definieras i den finska läroplanen i samband med ämnet 

historia.23 Där ses också identitet som något eleven ska utveckla i samband med 

undervisningen i historia. Begreppet historiemedvetande finns även i kursplanen för 

kursen Svenska och litteratur och kopplas därmed till språk på ett sätt som inte görs 

uttalat i den svenska läroplanen.24 Kopplingen synliggörs i följande formulering: 

Modersmålsämnet ska ses som en bildningsprocess och är i den meningen ett 
livskunskapsämne och ett betydelseskapande ämne som bidrar till identitetsbygget 
och som fördjupar historiemedvetandet och det kulturella medvetandet.25 

Det finns totalt sex obligatoriska delkurser i kursen Svenska och litteratur:26 MO1 som 

är en introduktionskurs, MO2 Språk, kultur och identitet där språkhistoria behandlas, 

MO3 som handlar om att tolka och analysera litteratur, MO4 som handlar om att kunna 

påverka genom texter, MO5 som är en litteraturhistorisk kurs med ekokritiskt 

perspektiv och MO6 som utifrån ett narrativt perspektiv behandlar dagsaktuell kultur. I 

det centrala innehållet för delkursen MO2 beskrivs hur ”de nordiska språkens 

gemensamma ursprung, skillnader och likheter mellan de nordiska språken och 

formandet av det svenska språket” ska behandlas.27 I kursmålen beskrivs hur eleven ska 

utveckla ”kunskaper om språkförhållandena i Finland och i det övriga Norden samt om 

det svenska språkets ursprung”. 28 Eftersom den svenska läroplanen endast innehåller 

                                                 
19 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
20 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
21 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
22 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 42. 
23 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 175. 
24 Läroplan för gymnasieskolan, SKOLFS 2011:144 [läroplan]; SKOLFS 2010:261 [ämnesplan]. 
25 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 42. 
26 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 42-46. 
27 Utbildningsstyrelsen, s. 44. 
28 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 42; SKOLFS 2010:261 [ämnesplan], s. 8. 
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språkhistoria i kursen Svenska 3 behandlas ämnet uttryckligen lika mycket i de finska 

och svenska läroplanerna.29 

Ämneslärarutbildningen i Finland har ett liknande upplägg som i Sverige, ungefär 

fem år lång, men med en tydligare ämnesinriktning.30 Generellt kan inte sägas att det 

finns mer språkhistoria på lärarutbildningen i Finland, eftersom institutionerna även där 

har stor frihet att utforma utbildningen.31 Utbildningen har också hög status Finland då 

bara tio procent av de sökande till klasslärarutbildningen blir antagna. Dessutom 

används lämplighetsprövning vilket medför motiverade lärarstudenter med hög 

akademisk kompetens.32 

2.2 Historisk medvetenhet om språket  

Pettersson beskriver inledningsvis historiemedvetande, ett begrepp hämtat från 

historiedidaktiken, som ”sammanhanget mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen 

av samtiden och framtida utsikter”, vilket ”kännetecknas av en förmåga att både göra 

bruk av dem enskilt och i samspel”. Utöver detta ses identitet som integrerat i 

historiemedvetandet.33 Appliceringen av begreppet på språkhistoria är en nyhet. 

Pettersson finner dock begreppet ”otympligt” och föredrar att beskriva en ”historisk 

medvetenhet om språket” när han diskuterar historiemedvetande som angår just språk 

och språkbruk:  

Språkhistoria tenderar att förstås som något som gäller det förflutna. Historie-
medvetandet angår även samtiden och framtiden, vilket för språkets del ju behandlas 
inom bland annat språksociologi/sociolingvistik och grammatik.34 

En historisk medvetenhet om språket innebär alltså en förmåga att förhålla sig till 
olika aspekter av språksystemet, språkbruket och språkliga källor utifrån samspelet 
mellan dåtidstolkning, samtidsförståelse och framtidsförväntan.35  

 
Petterson beskriver också vad som karaktäriserar utbildning som främjar utveckling av 

denna historiska medvetenhet om språket, och det är när sådan utbildning behandlas 

                                                 
29 Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 [läroplan]. Föreskrifter och anvisningar 2015:48; Läroplan för 
gymnasieskolan, SKOLFS 2011:144 [läroplan]; SKOLFS 2010:261 [ämnesplan]. 
30 Frändberg, 2007, s. 18 
31 Studieinfo.fi [Utbildningsstyrelsens gemensamma sida för ansökan till vidare utbildning] Information 
om universitetsexaminas struktur (www.studieinfo.fi). 
32 Se Bilaga A; Frändberg, 2007, s. 19; Lars Fonseca. Lämplighetsprövning inför antagning till 
lärarutbildning och några andra jämförbara professionsutbildningar [forskningsöversikt]. Växjö: 
Linnéuniversitetet. 2017, s. 26; Finlands lärarstuderandes förbund - SOOL (https://www.sool.fi/pa-
svenska/lararutbildningen-i-finland/, hämtad: 2019-12-23).  
33 Pettersson, 2014, s. 158-159. 
34 Petterson, 2014, s. 159. 
35 Pettersson, 2014, s. 159. 
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som begreppet används i studien.36 Undervisningen ska behandla dåtids-, samtids- och 

framtidsperspektiv separat och i samspel. Begreppet förutsätter översiktlig kunskap om 

historiska språkförändringar, kunskap om aktuell språkvariation, kunskap om 

språksystemet och vad som påverkar det samt hur dessa perspektiv tillsammans skapar 

en kunskapsbaserad framtidsförväntan.37 Pettersson beskriver också språket som ”en 

brygga mellan det samhälle vi delar och oss själva och vår individuella och 

gemensamma historia”.38 Det teoretiska tankesättet om språkhistoria avgörs alltså delvis 

av inställningen till den historiska kontexten. Ask beskriver hur: 
Studier av språk och språkbruk kan inte skiljas från sociala studier i tid och rum 
eller från socioekonomiska och kulturella faktorers påverkan på samhället och 
människorna i det.39 

2.3 Språkhistoriedidaktisk forskning 

Den språkhistoriedidaktiska forskningen behandlas ur en nordisk kontext på grund av 

att relativt lite forskning har utförts inom språkhistoriedidaktiken på senare tid, och den 

finlandssvenska delen bara utgör en liten del av det totala forskningsfältet.40 Handlingar 

från en mytomspunnen konferens i Lund 1984 (Det andra ämnesdidaktiska seminariet i 

nordiska språk), några småskaliga forskningsstudier och ett fåtal studentuppsatser utgör 

undantagen.41 En utbredd osäkerhet om språkhistoriens plats i undervisningen råder 

bland både elever och lärare.42 Stillestånd i resonemang och bredd i angreppssätt syns, 

bland annat, genom att Ask i läroboken Språkämnet Svenska: Ämnesdidaktik för 

svensklärare (2012) resonerar i samma banor som under konferensen 1984.43 I 

konferenshandlingarna inleder Kornhall med att föreskriva att ”gräva där du står”, alltså 

att behandla språkhistorien med start i nutid. Ralph ondgör sig, ett par kapitel senare, 

över av att ämneslärare inte längre lär sig isländska och frågar sig hur en lärare ska 

förklara omljudet om man inte har en kronologisk arbetsmetod.44 I 

                                                 
36 Petterson, 2014, s. 160. 
37 Pettersons, 2014, s. 160. 
38 Pettersson, Jonathan. Därför är språkhistoria viktigt! I: Svenskläraren, 2017:3. 
39 Sofia Ask. Tillgång till framgång: Lärare och studenter om stadieövergången till högre utbildning 
[Licentiatavhandling i Nordiska språk: Alternativet Svenska med didaktisk inriktning]. 2005, s. 3. 
40 Forskningsläget beskrivs av: Teleman, 1984; Ask, 2012, s. 71-77; Pettersson, 2014, s. 154. 
41 Forskningsläget beskrivs av: Teleman, 1984; Ask, 2012, s. 71-77; Pettersson, 2014, s. 154. 
42 Pettersson, 2014, s. 154. 
43 Ask, 2012, s. 71-77; Teleman, 1984. 
44 David Kornhall: Som jag minns det. 1984. I: Ulf Teleman, (red.), Språkhistoriens mening: rapport från 
det andra Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1984, Institutionen för nordiska språk i 
Lund. 1984, s. 6; Bo Ralph: Filologisk eller lingvistisk språkhistoria? 1984. I: Ulf Teleman, (red.), 
Språkhistoriens mening: rapport från det andra Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1984, 
Institutionen för nordiska språk i Lund. 1984, s. 17; Ask, 2012, s. 75. 
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konferenshandlingarna syns den ämnesdidaktiska kamp som fortlöpande sker i 

svenskämnet mellan stoffmängd och kunskapsdjup. Sammanfattningsvis beskrivs hur 

ämneslärarutbildningens stoff stegvis urvattnas samtidigt som nya discipliner tillkommit 

i svenskämnet tillsammans med mer elevcentrerade arbetssätt.45 Processen har löpt 

parallellt med läroplanernas ökande kompetensinriktning och liknande diskussioner 

fortlöper än idag.46 

I Ivarssons studie av språkhistorieundervisning och relaterade läromedel på 

svenska gymnasieskolor beskrivs hur språkhistoria behandlas som ett enskilt moment 

och att eleverna ofta har en bristande förmåga att placera historisk tid och dra relaterade 

slutsatser.47 Det stillastående forskningsläget, att lärarna inte alltid har tid med 

språkhistorieundervisning och att lärarna ibland inte ser nyttan med 

språkhistorieundervisning gör alltså att det blir svårt att motivera eleverna och skapa en 

helhetsbild. Samtidigt blir urvalet godtyckligt eftersom det finns stora skillnader i vad 

läroböckerna behandlar, även om epokindelningen och det indoeuropeiska språkträdet 

är centrala i flera verk.48 Att läroböckerna styr undervisningen tolkas i Perssons studie 

som en konsekvens av lärarnas bristande kunskaper eller ointresse, även om 

epokindelningen i läroböckerna ger struktur och underlättar inlärningen.49 

Undervisningen i språkhistoria blir alltså ett isolerat moment och det förbises att språket 

är en social produkt som skapas och styrs av människor.50 

Forskningsläget och den ämnesmässiga diskussionen om språkhistoria i skolan är 

liknande i Danmark och Norge. I en dansk konferensrapport beskrivs hur språkhistoria 

upplevs så stort att ingen lärare kan ha överblick, att språkhistoria kräver 

ämnesövergripande arbete och att lärarna behöver mer utbildning. Resonemang om 

språkhistoriens användbarhet kan utläsas, men inget som kan definieras som historisk 

medvetenhet om språket eftersom framtidsaspekten saknas.51 I Norge har viss småskalig 

                                                 
45 Teleman (red.), 1984; Maria Lindgren och Sofia Ask. Undervisning i språkhistoria: En ämnesdidaktisk 
utmaning för lärarstudenter. I: Humanetten. Festskrift till Per Stille. No: Våren, 2014, s. 8. 
46 Jan Thavenius. Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. 1999 (samlat intryck, historisk exposé); 
Petterson, 2014, s. 154. 
47 Maria Ivarsson. Undervisning av svensk språkhistoria på gymnasiet: Intervjuer med gymnasielärare, 
samt elevenkäter [kandidatuppsats]. Karlstads universitet, Estetisk-filosofisk fakultet, Svenska. 2007, s. 
28. 
48 Ivarsson, 2007, s. 27-28. 
49 Linda Persson. Språkhistoria i undervisningen: En studie om fem verksamma lärares syn och arbetssätt 
[kandidatuppsats]. Karlstads universitet, Estetisk-filosofisk fakultet, Svenska. 2011, s. 22 
50 Persson, 2011, s. 22 
51 Hanne Leth Andersen. Sproghistorie i gymnasieskolen. 2009. I: Sprogforum: Sproghistorie og 
sprogtypologi. Tidskift for sprog- och kulturpædagogik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2009:47, s. 7, 
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forskning förekommit på senare tid. Hårstad beskriver hur mycket ansvar det ligger på 

lärarna som ska rekontextualisera styrdokumenten i praktiken och att hur detta sker 

beror på lärarnas subjektiva attityder. Detta beskrivs som ett resultat av att språkhistoria 

ofta ses som självdefinierande, men egentligen är väldigt brett.52 Hårstads småskaliga 

forskning visar att språkhistorieundervisningens fördelar är att den kan visa hur olika 

språkliga faktorer har gjort att mänskliga föreställningar har förändrats över tid. Mer 

utbildning behövs dock på lärarutbildningen för att man ska kunna synliggöra detta för 

eleverna.53  

I Sverige har Lindgren och Ask anslutit till Hårstads sistnämnda forskning när de i 

sin undersökning av lärarstudenters inställning till språkhistoria beskriver hur 

språkhistoria upplevs som ”svårt och skrämmande att undervisa om”.54 Deras slutsats är 

att pedagogik som anknyter till den egna livsvärlden är effektiv, men innebär att stora 

delar av det språkhistoriska ämnesinnehållet inte kommer att behandlas.55 Det 

sistnämnda förutsätter dock att läraren har kompetens att göra urvalet, vilket inte är 

fallet enligt resonemanget om urvattning ovan.56 

2.4 De didaktiska frågorna 

Didaktik definieras av Jank och Meyer som ”undervisningens och inlärningens teori och 

praktik” och kan användas för att studera undervisningsprocesser.57 De didaktiska 

frågorna vad, hur och varför används som redskap för att synliggöra dessa processer. 

Vad-frågan besvaras med vilket innehåll som behandlas, hur-frågan besvaras med hur 

innehållet struktureras och hur undervisningen genomförs och varför-frågan besvaras 

med motiveringen till svaren på de förstnämnda frågorna. I det sistnämnda kan 

inbegripas både pedagogiska aspekter (till exempel teorier om inlärningsprocesser), 

elevanpassning, samhällelig kontext, tillgänglig tidsrymd, värdegrundsbaserade 
                                                                                                                                               
8; Kim Michael Skovgaard-Hansen och Lene Schøsler. Ordförrådets kulturhistorie. 2009. I: Sprogforum: 
Sproghistorie og sprogtypologi. Tidskift for sprog- och kulturpædagogik. Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag. 2009:47, s. 11, 17. 
52 Stian Hårstad. "[…] En enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie” Språkhistorie som norskdidaktisk 
emne - et faghistorisk utsyn. I: Acta Didactica Norge 2016:10:3. 
53 Stian Hårstad. Læring om normering: Erfaringer fra et språkhistorie-didaktisk eksperiment i 
lærerutdanninga. I: Acta Didactica Norge, 2016:10:3. 
54 Lindgren och Ask, 2014, s. 8. 
55 Lindgren och Ask, 2014, s. 8. 
56 Lindgren och Ask, 2014, s. 8. 
57 Werner Jank och Hilbert Meyer. Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. 1997. I: Michael Uljens (red.). 
Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. 1997, s. 17-18; Jank, Werner och Meyer, 
Hilbert. Didaktikens centrala frågor. 1997. I: Michael Uljens (red.). Didaktik: teori, reflektion och praktik. 
Lund: Studentlitteratur. 1997, s. 47. 
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aspekter, lärarens subjektiva åsikter och erfarenheter samt övriga aspekter såsom 

föreskrifter i styrdokumenten.58 I studien används frågorna som analyskategorier. 

2.5 Rekontextualisering 

Nedan beskrivs begreppet rekontextualisering och hur det används i studien. 

Rekontextualisering är en teori inom diskursanalysen som används för att fastslå 

teoretiska samband mellan skolsituationen och elevernas respektive erfarenheter från 

uppväxten. Skolsituationen innebär även den kontext som påverkar skolan i stort, till 

exempel demografiska förhållanden och socioekonomisk situation i närområdet.59 

Rekontextualiseringsbegreppet innebär alltså ett sätt att beskriva hur samhällsföreteelser 

representeras på olika nivåer och skolans styrdokument är ett exempel på en sådan 

företeelse.60 Dokumenten konstrueras ”på en nivå, men förstås och implementeras på en 

annan nivå av andra människor”.61 Styrdokumenten placeras i en ny kontext och 

intentionerna med dokumenten måste därmed tolkas utifrån den unika situationen i 

respektive skola.62 

Styrdokumenten beskriver vad som räknas som giltig kunskap, pedagogisk 

inställning styr hur överföringen av kunskap sker och det föreskrivna 

bedömningsförfarandet styr vad som räknas som giltig realisering av kunskap.63 I 

dagens mångkulturella samhälle krävs att undervisningssituationen kan erbjuda en 

känsla av tillhörighet, för annars kommer inte eleverna känna att informationen är 

relevant, sann eller giltig.64 Diskussionen under 2.2 visade att språket är en del av 

elevernas identitet och språkhistoriens påverkan på den finlandssvenska identiteten 

skulle därför kunna påverka rekontextualiseringsprocessen, i synnerhet eftersom det 

råder en språklig minoritetssituation. Både skolan och elevernas omgivande miljö spelar 

stor roll i den samhälleliga socialisationsprocessen.65  

                                                 
58 Jank och Meyer, 1997, s. 17-18. 
59 Nilsson, 2017, s. 8; Basil Bernstein. Class, codes and control. Vol. 4: The structuring of pedagogic 
discourse. London: Routledge. 2003, s. 183.  
60 Nilsson, 2017, s. 9; Norman Fairclough. Analysing discourse: Textual analysis for social research. New 
York: Routledge, 2003, s. 13.  
61 Nilsson, 2017, s. 9. 
62 Nilsson, 2017, s. 9; Fairclough, 2003, s. 13. 
63 John H. Scahill. Education and the Social Sciences [Recension av Basil Bernstein. Class, Codes and 
Control, Vol. 4: The Structuring of Pedagogic Discourse. 2. Uppl. London: Routledge. 1990] I: Educational 
Studies, Fall 1991, Vol. 22:3, s. 422-423. 
64 Bourn, Douglas "Young people, identity and living in a global society. 2008. I: Policy and practice: A 
development education review 7. 2008, s. 50. 
65 Scahill, 1991, s. 422. 
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Legitimeringsaspekten blir därför relevant då läraren antingen kan motivera 

undervisningen genom att hävda att eleverna måste acceptera undervisningssituationen 

på grund av centralstyrning och utformning på vetenskaplig grund (den högre 

samhällsnivån, läroplanen) eller ser läraren potentiella problem och försöker göra lokala 

anpassningar. Läraren förankrar då sina mål-, innehålls- och metodbeslut i relevanta 

aspekter inom den lägre samhällsnivån, till exempel språkliga minoritetsaspekter, 

bristande förkunskaper eller elevernas intressen. Läraren förklarar detta för eleverna och 

beskriver hur besluten kan ändras om eleverna inte är införstådda med dem.66 Lärarens 

inställning till didaktikens varför-fråga blir därför relevant då svaret på den beskriver, 

till exempel, om läraren är medveten om sin roll i rekontextualiseringsprocessen, om 

läraren anser att språkhistoria är viktigt överhuvudtaget, om läraren anser att de 

språkliga aspekterna av ovan nämnda språkliga minoritetsspråkssituation beskrivs som 

giltig kunskap i läroplanen eller om stoffmängden gör att det finns utrymme nog att 

behandla språkhistoria.  

Eftersom rekontextualisering i detta fall utgörs av att lärarna omsätter 

styrdokumenten i en undervisningspraktik och denna kan studeras genom de didaktiska 

frågorna, kan de didaktiska frågorna i detta fall användas också för att studera 

rekontextualisering.67 En analys av den finska läroplanens intentioner kräver en mer 

omfattande läroplansteoretisk analys än vad som är möjligt i denna studie då 

styrdokumentens intentioner relaterar till fler styrdokument än enbart de 

ämnesrelaterade. Begreppet rekontextualisering används för att beskriva hur lärare 

upplever att de rekontextualiserar styrdokumentens intentioner angående språkhistoria 

och historiemedvetande kopplat till språk. Detta innebär en nyansskillnad mot Nilssons 

studie, då den syftar till att fastslå hur lärare rekontextualiserar styrdokumentens 

intentioner avseende språkhistoria.68  

2.6 Nilssons intervjustudie 

Syftet med Nilssons studie är att ”undersöka hur lärare rekontextualiserar 

styrdokumentens intentioner i gymnasieskolans kurs Svenska 3 i sin undervisning 

utifrån intervjuer om momentet språkhistoria”.69 Undersökningen berör vilket innehåll 

som tas upp, hur undervisningen är strukturerad och hur lärarna motiverar 
                                                 
66 Jank och Meyer, 1997, s. 17-18.  
67 Jank och Meyer, 1997, s. 47; Nilsson, 2017, s. 6, 8, 10, 12.  
68 Nilsson, 2017, s. 29. 
69 Nilsson, 2017, Abstract. 
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undervisningen då studien utgår från de didaktiska frågorna vad, hur och varför.70 

Nilsson beskriver hur det var ”god koherens mellan varje lärares innehåll, metod och 

motiv, vilket innebär att modulen för språkhistoria verkar väl motiverad”.71 Nilssons 

slutsats är att ”rekontextualiseringen av styrdokumenten i undervisningen är 

oproblematisk för lärarna i studien”.72 Min studie genomförs komparativt gentemot 

Nilssons studie och använder därför samma intervjumetod och samma analysmetod, 

IPA, som i Nilssons studie, vilket beskrivs närmare under 3.1 Metod.73 

Fyra språkhistoriedidaktiskt inriktade studentuppsatser har använts som del i den 

teoretiska bakgrunden. Avsaknaden av litteratur från mer etablerade skribenter är en 

konsekvens av dödläget i den språkhistoriedidaktiska forskningen.74 Petterson beskriver 

utvecklingen efter konferensen 1984: 

Två examensarbeten från lärarutbildningen vid Karlstads universitet […] tycks vara 
de enda undantagen (Ivarsson 2007, Persson 2011). De pekar på en osäkerhet om 
språkhistoriens plats i ämnesundervisningen bland både elever och lärare, vilket 
stämmer ganska väl med generella iakttagelser i Hanssons (2011) undersökning av 
svenskämnets språkdel från samma tid.75 

3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras studiens metod, urval, etiska aspekter och metodkritik. 

3.1 Metod 

I studien används samma intervjumetod och samma analysmetod, IPA, som i Nilssons 

studie, vilket beskrivs nedan.76 I undersökningen anammas en fenomenologisk ansats. 

Detta är lämpligt när forskaren önskar arbeta induktivt, eftersom metoden tar fram 

”fenomenets essens”.77 Forskningsmetoden besvarar en viss typ av kunskapsintressen 

utifrån två kriterier. Det första är att det måste gälla ett visst fenomen, till exempel 

upplevelsen av något såsom svenskämnet och undervisningssituationen. Det andra är att 

det ska handla om det mest väsentliga i den utforskade upplevelsen, till exempel 

                                                 
70 Nilsson, 2017, Abstract. 
71 Nilsson, 2017, Abstract. 
72 Nilsson, 2017, Abstract. 
73 Nilsson, 2017, s. 10. 
74 Forskningsläget beskrivs av: Teleman, 1984; Ask, 2012, s. 71-77; Pettersson, 2014, s. 154. 
75 Pettersson, 2014, s. 154; Kommentar: Här åsyftar Petterson: Fredrik Hansson. På jakt efter språk. Om 
språkdelen i gymnasieskolans svenskämne [kandidatuppsats]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö 
högskola. 2011. 
76 Nilsson, 2017, s. 10. 
77 Andrzej Szklarski. Fenomenologi. 2019. I: Andreas Fejes och Robert Thornberg. Handbok i kvalitativ 
analys. 3.uppl. Stockholm: Liber. 2019, s. 148, 150. 
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rekontextualiseringen av styrdokuments föreskrifter avseende undervisning i just 

språkhistoria i en finlandssvensk kontext. Datainsamling sker genom intervjuer som 

spelades in, transkriberades och analyserades som en text. Semistrukturerade intervjuer 

används där samtal förs runt i förväg givna frågor med syftet att få fram 

respondenternas motiveringar, upplevelser och reflektioner om frågeställningarna. 

Respondenterna får alltså tala relativt fritt runt frågorna.78 Frågorna skickades en vecka 

i förväg. I praktiken blev intervjuerna 30–70 minuter långa beroende på hur mycket 

lärarna önskade tala om respektive fråga.  

Vid utarbetandet av intervjuguiden bör frågorna inledningsvis ligga i periferin i 

förhållande till de mer centrala eller mest känslomässiga för att respondenten ska känna 

sig avslappnad.79 För att säkerställa undersökningens validitet användes samma 

intervjufrågor som i Nilssons undersökning.80 Överst på den intervjuguide som 

skickades till respondenterna infogades dock förklaringar till var och hur språkhistoria 

uttryckligen beskrivs i läroplanerna i Sverige och Finland. Detta var en förutsättning för 

att respondenterna skulle förstå några av frågorna.  

Tre av intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplatser och en via telefon. 

Fördelarna med att utföra intervjuerna på plats är avskildhet och att respondenterna 

känner sig trygga samt att forskaren kan få en faktisk upplevelse av miljön där 

undervisningen sker. I fallet Finland är upplevelsen av svenskans språkliga 

minoritetssituation och miljön avgörande, eftersom en svensk forskare utför 

granskningen utanför den kulturella kretsen. Detta är särskilt tydligt i två av fallen där 

svenskan både är i minoritetssituation i kommunen och i landet, vilket är viktig 

kontextuell data. Nackdelen med att utföra intervjun på arbetsplatsen är att miljön i sig 

kan tänkas vara hindrande för att ge mer negativa svar.81  

Nilsson beskriver under rubriken Vidare forskning hur ett genomförande av en 

liknande studie i en annan kontext skulle kunna ge intressanta resultat.82 För att 

garantera validiteten i den fenomenologiska analysen är därför användandet av samma 

intervjuförfarande nödvändigt. Grundantagandet är att om personen som intervjuar 

ställer samma frågor så kommer eventuella skillnader i beskrivna upplevelser och 

attityder bero på utbildningssystemet.  

                                                 
78 Szklarski, 2019, 150-151, 154. 
79 Monica Dalen. Intervju som metod. 2. Uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 2015, s. 34-35.  
80 Nilsson, 2017, Bilaga A. Intervjuguide; Se Bilaga C. Intervjuguide. 
81 Dalen, 2015, s. 116. 
82 Nilsson, 2017, s. 29. 
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Nilsson skriver vidare att ”eftersom det var innehållet i informanternas utsagor 

som studien vilar på, och inte hur de sade vad de gjorde, har en bastranskription 

gjorts”.83 Bastranskription är ett sätt att transkribera en kvantitativt större mängd data 

genom att inte alltför exakt mäta pauser eller återge enskilda ords uttal vilket innebär en 

mer skriftspråksnära återgivning. Utgångspunkten är att koda materialet i en mer 

lättillgänglig form för att sedan kunna återvända till materialet vid behov.84  

När transkriberingen genomförts påbörjades upprepad organisering och 

kategorisering av det insamlade materialet med syftet ”att hitta lämpligare kategorier 

som ger möjlighet att förstå innehållet på en mer tolkande och teoretisk nivå”, vilket är 

en process som går från råkodning till generalisering via kategorisering.85 

Undersökningen använder metoden Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) vilket 

innebär ”en metodansats där forskaren kartlägger och analyserar uttryck i sitt 

sammanhang”.86 IPA är ideografiskt inriktad, vilket innebär att den ger forskaren 

insikter i enskilda personers upplevelser i sagda sammanhang.87 Detta sammanhang är i 

det här fallet svensk språkhistoriedidaktisk undervisning i modersmålsämnet och den 

upplevda rekontextualiseringen av styrdokumenten.  

Forskaren läser upprepade gånger transkriberingarna och tolkar utsagorna för att 

finna gemensamma drag mellan respondenterna. Under processen sker nytolkning 

utifrån förändrad förförståelse i en hermeneutisk process. IPA är en induktiv process där 

analytiska begrepp härleds ur empiri genom kodning och kategorisering.88 Processen 

innebär att intervjuerna transkriberades varefter utsagorna kategoriseras under de 

didaktiska frågorna enligt den definition som beskrivs ovan. Kodningen sker genom att 

de finlandssvenska lärarnas utsagor kodades i underkategorier som sedan placerades 

under de överkategorier som de didaktiska frågorna utgör.89 I studien synliggörs alltså 

upplevelsen av rekontextualiseringsprocessen genom att intervjuer med fyra 

finlandssvenska lärare analyseras utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför i en 

konkret situation där läraren talar om sin undervisning.90  

                                                 
83 Nilsson 2017, s. 12. 
84 Catrin Norrby. Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. Studentlitteratur. Lund 1996, s. 
80. 
85 Dalen, 2015, s. 78-79. 
86 Nilsson, 2017, s. 12. 
87 Christina Back och Carina Berterö. Interpretativ fenomenologisk analys. 2019. I: Andreas Fejes och 
Robert Thornberg. Handbok i kvalitativ analys. 3.uppl. Stockholm: Liber. 2019, s. 165. 
88 Dalen, 2015, s. 54; Nilsson, 2017, s. 12. 
89 Back och Berterö, 2019, s. 165; Nilsson, 2017, s. 10-12; Jank och Meyer, 1997, s. 17-18. 
90 Nilsson, 2017, s. 10; Jank och Meyer, 1997, s. 17-18. 
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3.2 Urval 

Urvalet baseras på vilken finsk kommun deltagarna undervisar i och svenskans ställning 

där. Språklig tillhörighet och minoritets/majoritetsposition skulle kunna påverka 

undervisningspraktiken. Lärarna anonymiseras och deras utsagor analyseras utifrån 

språksituationen i den kommun där de undervisar, se tabell nedan. 

Tabell 1: Urvalsspecifikation. 

Lärare A (LA) undervisar i ämnena modersmål och litteratur (svenska), filosofi 

och livsåskådning och har arbetat som lärare i 20 år. Hen 

undervisar i en medelstor svenskspråkig skola i en större stad där 

svenskan är i minoritet i en tvåspråkig kommun.  

Lärare B (LB) undervisar i ämnena modersmål och litteratur (svenska), ryska 

och filosofi och har arbetat som lärare i 33 år. Hen undervisar i en 

liten svenskspråkig skola på en mindre ort i en tvåspråkig 

kommun där svenskan är i majoritet.  

Lärare C (LC) undervisar i ämnena modersmål och litteratur (svenska) och har 

arbetat som lärare i 8,5 år. Hen undervisar i en mindre skola i en 

enspråkig finsk kommun där svenskan är i stark minoritet. Hen 

undervisar även på högstadiet. 

Lärare D (LD) undervisar i ämnena modersmål och litteratur (svenska) och har 

arbetat som lärare i 27 år. Hen undervisar i en liten svenskspråkig 

skola i en tvåspråkig kommun där svenskan är i majoritet. 

Kommunen ligger i Österbotten, ett län med starka svenska 

influenser.  

 

Anledningen till att det i denna undersökning är en mer respondent än i Nilssons 

undersökning är att undervisningen i språkhistoria skulle kunna se olika ut i olika 

kommuner, beroende på språksituation. Urvalet återspeglar därför fyra helt olika 

undervisningskontexter beroende på svenskans situation där skolan ligger. Det bör dock 

inte påverka utfallet då ”IPA-forskaren är nyfiken på den enskilde individens 

erfarenheter […] beskrivningen är idiografisk och visar personens enskilda och 

personliga erfarenheter”.91 

                                                 
91 Back och Berterö, 2019, s. 167. 
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3.3 Etik 

Undersökningen utfördes utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet uppfylldes genom det 

e-postmeddelande som skickades till samtliga informanter vid förfrågan om 

medverkan.92 Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna undertecknade en 

samtyckesblankett.93 Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna 

anonymiserades och att ingen information som presenteras kan spåras tillbaka till 

respondenterna. Alla geografiska, demografiska eller språkliga data som presenteras är 

så övergripande att inga enskilda individer kan identifieras. Detta har varit en svårighet 

eftersom den finlandssvenska lärarkåren i modersmålsämnet är liten. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att materialet enbart används för denna undersökning och aldrig 

lagrades på någon typ av molntjänst.94 

3.4  Metodkritik 

En risk i denna typ av kvalitativa fenomenologiska analyser ligger i forskarens 

subjektiva tolkningar av resultaten. Det krävs att forskaren är medveten om sin egen 

inställning och sina föresatser och attityder angående olika ämnen för att detta inte ska 

påverka tolkningen. Den fenomenologiska analysen innebär en betoning på de 

personliga upplevelserna vilket innebar en, om än omedveten, risk för styrning från 

forskarens sida. Därför har analysen kontrollerats gentemot de kvalitetskriterier för IPA-

forskning som Back och Berterö, beskriver: känslighet för sammanhang, engagemang 

och noggrannhet (vid till exempel urval, tolkning och kodifiering), öppenhet och 

konsekvenser samt påverkan och betydelse.95 Nilsson beskriver hur närläsningsmetoden 

IPA ”utgör en kontrollfunktion i sig eftersom den manar forskaren till noggrannhet och 

repetitiva läsningar av materialet”.96 På grund av studiens begränsade omfattning går 

inga resultat att generalisera.  

                                                 
92 Se bilaga B. 
93 Se bilaga D. 
94 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 2002, s. 7, 9, 12, 14. 
95 Back och Berterö, 2019, s. 177. 
96 Nilsson, 2017, s. 14. 
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4 Resultat 
Inledningsvis presenteras övergripande resultat följt av resonemang om de tre första 

forskningsfrågorna. Ett komparativt perspektiv på Nilssons undersökning 

(forskningsfråga fyra) presenteras löpande. 

4.1 Övergripande resultat 

Ett första resultat av undersökningen var att de finlandssvenska och de svenska lärarnas 

syn på språkhistoria skiljde sig åt på ett övergripande plan. De finlandssvenska lärarna 

betraktade språkhistoria som helt integrerat och en löpande bakgrundsfaktor för 

undervisning i övriga moment i ämnet medan de svenska lärarna ansåg att momentet 

språkhistoria kunde behandlas separat från övriga moment, även om det inte var 

önskvärt. Detta var något som de finlandssvenska lärarna ibland ansåg kunde hända av 

tidsmässiga skäl men inget som framställs i deras resonemang på samma sätt som 

verkar ha varit fallet i Nilssons undersökning.97 De finlandssvenska lärarna såg 

språkhistoria som ett redskap för och del i en större förståelse. 

Ett andra övergripande resultat var att de finlandssvenska lärarnas allmänna 

akademiska ämnessyn, som språkvetare eller litteraturvetare, verkade påverka deras 

inställning till det språkhistoriska momentet. Lärare A beskrev sin bakgrund som: 
Litteraturvetare, filosofilärare och forskare. Då tar jag fasta på, inte det specifika 
språkvetenskapliga primärt utan ser det mera som exempel på kultur- och 
identitetsfenomen 
 

Lärare B hade en mycket bred språklig kompetens och undervisade även i ryska. Lärare 

C beskrev sitt huvudämne som svenska och hade läst språksociologi, språkvetenskap, 

flera kurser språkhistoria och lite norska och danska. Lärare D beskrev en 

utbildningsbakgrund i nordiska språk och litteratur.  

4.2 Motivering  

Utifrån den didaktiska varför-frågan kan följande fyra kategorier utläsas: allmänspråklig 

kompetens, identitet, historiemedvetande och centralstyrning.  

För det första beskrev samtliga lärare, något som jag väljer att benämna, 

allmänspråklig kompetens som motivering för språkhistoriemomentet; detta märktes 

genom att man såg språkhistoria som ett redskap för en större (språklig) förståelse. 

Lärare A beskrev hur grammatik och språkhistoria till viss del fyllde samma funktion 
                                                 
97 Nilsson, 2017, s. 18-19. 
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för den språkliga förståelsen och att båda dessa moment inom svenskämnet behandlades 

i större sammanhang. Detta var centralt för utformningen och beskrevs som kognitivt 

mer krävande än att lära sig något utantill, till exempel genom rena kunskapsprov på 

ändelser eller böjningsformer. LA beskrev hur ”språkhistoriekontexten, eller språk som 

kontext, i en levande text [är] för mig […] en nivå i en text och jag jobbar med texter”. I 

Nilssons studie framställs språkhistoria som ett avskilt moment som avslutades med 

kunskapsprov eller essä.98 De finlandssvenska lärarna ansåg att man på gymnasiet 

generellt arbetade med metakunskap då baskunskaperna, språkhistoriska och rent 

tekniska såsom läsa och skriva, fanns sedan högstadiet. Lärare C, som också 

undervisade på högstadiet, beskrev hur de språkhistoriska epokerna då behandlas 

kronologiskt. Samtliga lärare i Nilssons undersökning arbetade kronologiskt med 

momentet och en del av de exempel som nämns i Nilssons undersökning nämns här som 

exempel på sådant som behandlas på högstadienivå, såsom runor, Äldre västgötalagen 

och Then swänska Argus.99 Även för de finlandssvenska lärarna var kunskap i att kunna 

placera sig historiskt viktigt i alla ämnen och språkhistoria var en del av detta av 

kontextuella skäl.  

Ett annat exempel på allmänspråklig kompetens som motivering för 

kunskapsområdet berörde den språkliga minoritetssituation som samtliga lärare 

beskriver. I Lärare A:s och C:s skolor var svenskan i dubbel minoritet, både i 

kommunen och i landet, och eleverna kunde leva helt med finska utanför skolan. Detta 

innebar att eleverna hade bra basfärdigheter men att deras vokabulär kunde vara 

begränsad i just svenska. Lärare A beskrev hur svenska och finska har svårare 

studentprov än övriga språkämnen, eftersom de är modersmålsämnen, och att detta 

kunde skapa problem för eleverna. Språkhistoria användes då för att utveckla elevernas 

förståelse för bakgrunden till sitt språk och för att utveckla de begrepp som krävs för ett 

effektivt metaspråk. Lärare A och C beskrev följande: När de nordiska språkens 

gemensamma ursprung behandlades användes språkteoretiska termer såsom språkfamilj, 

språkgemenskap, dialekt, flerspråkighet och tvåspråkighet men dessa knöts alltid till 

den kulturella kontexten och begreppen fick en funktion. Det handlade alltså om att 

utveckla ett metaspråk snarare än att fokusera på själva språkhistorien. I Nilssons studie 

beskriver lärare Alex hur eleverna ”behöver en viss terminologi och kunskap gällande 

                                                 
98 Nilsson, 2017, 18-19. 
99 Nilsson, 2017, 17. 
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språk” och att eleverna behöver förstå bakgrunden till varför språket ser ut som det 

gör.100 

Ovanstående blev tydligt i Lärare C:s skola där finlandssvenskarna var i stark 

demografisk minoritet men en del finska familjer valde att tidigt placera sina barn i det 

svenskspråkiga utbildningssystemet. Det kunde vara av tradition, för att det är bra att 

kunna flera språk eller för att språkkunskaper i allmänhet gjorde det lättare att lära sig 

flera språk. De valde alltså aktivt att ansluta till en ny språkgemenskap och då barnen 

bara hade med sig finska hemifrån blev den historiska bakgrunden än viktigare. Lärare 

B anslöt till denna ansats och beskrev hur de språkhistoriska momenten knöts till sådant 

eleverna hade nytta av i vardagen, till exempel i diskussioner om språk med sina finska 

kamrater. Läraren exemplifierade med likheter mellan svenska och de slaviska samt 

finsk-ugriska språken ryska och finska. Det finska ordet juusto (ost) som inlånades från 

svenskan före J-ljuden före O föll bort på 1400-talet var ett av lärarens exempel. 

Läraren behandlade också historiska likheter med indoeuropeiska språk såsom franska, 

tyska och engelska och placerade dessa på det indoeuropeiska språkträdet samt 

tydliggjorde historiska sammanhang. Språkhistoriska kunskaper skulle också göra det 

lättare för eleverna att förstå bakgrunden till ord i andra språk som de känner igen, till 

exempel vid resor, och skulle göra det lättare att lära sig andra språk, en motivering som 

även återfinns i Nilssons undersökning.101 Finlandssvenskan har under olika historiska 

epoker påverkats av svenska, ryska, finska och engelska. Detta använde lärare B som 

exempel på hur språkliga influenser skiftar och exemplifierade med hur vikingarna 

tidigt påverkade engelskan men att engelskan idag påverkar språket i området i 

konkurrens med finskan. Läraren Charlie i Nilssons studie beskriver språklig kompetens 

som motivering för ämnesövergripande arbete med moderna språk men att praktiska 

hinder finns.102 

För det andra, språkhistoria, i en finlandssvensk kontext, handlade om ett 

identitetsbygge som gav byggstenar för elevernas identitetsuppfattning som tillhörande 

Norden, det sverigesvenska och det specifikt finlandssvenska. Till detta knöts även 

lokal litteratur som behandlades utifrån språkhistoriska sammanhang, men dessa 

resonemang kategoriserades under hur-frågan och behandlas därmed nedan. Lärare C 

beskriver hur ”den egna identiteten byggs upp av så många olika saker. Bland annat 

                                                 
100 Nilsson, 2017, s. 16, 22. 
101 Nilsson, 2017, 22. 
102 Nilsson, 2017, s. 19. 
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skolan, skolspråket, familjen och samhället runt omkring”. Både lärare B och C 

beskriver hur de tror att eleverna har stor nytta av att medvetandegöra den egna 

identiteten, vilket bland annat sker genom att eleven utforskar sin individuella språkliga 

bakgrund som två-, tre- eller flerspråkig. Identitetsaspekter behandlas inte uttalat av 

lärarna i Nilssons studie. 

För det tredje, även om bara en av fyra finlandssvenska lärare nämnde 

historiemedvetande uttalat så beskrev samtliga det tankesätt som blir följden av att 

applicera historiemedvetande på språkhistoria. Lärare A var den som nämnde begreppet 

och ombads då definiera det:  

Det handlar om att kunna förstå sin egen plats […] i världen […] Svenskämnet 
handlar inte enbart om den svenska kulturen, den finlandssvenska kulturen eller den 
sverigesvenska kulturen utan det handlar om ett livskunskapsämne där vi behandlar 
existentiella frågor och vi behandlar dem via kulturella uttryck och på svenska men, 
det där, historia handlar egentligen om universums historia. Det handlar om 
mänsklighetens historia och det handlar om […] vår västerländska kultur i relation 
till andra kulturområden och så zoomar man in till individen till slut och individens 
historia. Det jobbar jag mycket med, att de ska kunna placera sig själva i ett 
sammanhang - generationer bakåt […, Det är] fokuserat på att de ska få redskap för 
framtiden […]  

 
I Nilssons undersökning beskrev lärarna hur språkhistoria kunde medföra en form av 

universella kunskaper och att några av de nutida språkdebatterna går att nyansera med 

hjälp av kunskap om språkhistoria och kunskap om vad språkförändringar kan ge 

upphov till.103 Resonemanget är dock alltför ospecificerat för att kunna tolkas som 

historiemedvetande då det saknas uttalad koppling mellan språk, identitet, framtid och 

omgivande kontext.104 Lärare A var däremot tydlig i sin beskrivning: ”språkhistoria 

handlar också om kulturhistoria och identitetshistoria och här jobbar vi då också med 

[språkhistoria] där”. 

För det fjärde, en tydlig centralstyrningsaspekt var de studentprov som samtliga 

elever skriver i modersmålsämnet. Proven påminner om de svenska nationella proven 

men väger tyngre i universitetsantagningen i och med att de är separata från vitsorden 

(betygen) i kurserna. I modersmålsämnet utgörs provet av två delar på tre timmar 

vardera. Analys av antingen facktext eller mediatext utgör ena delen och analys av 

skönlitteratur den andra och båda delarna kunde behandla äldre texter. Lagtext var 

vanligt i studentproven då det sågs som demokratiaspekt att förstå den historiska 

bakgrunden till denna. Eleverna ska inte bli rädda om de ser plurala verbformer eller 

                                                 
103 Nilsson, 2017, s. 21 - 22. 
104 Petterson, 2014, s. 158-160. 
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annan äldre stavning. De behöver också undervisning i den historiska kontext i vilken 

texterna skrevs, såsom lånord och övriga influenser från andra språk, och ett ökat 

genremedvetande. Samtliga finlandssvenska lärare såg därför språkhistoria som ett 

centralt redskap för att klara proven då det är ett redskap för större förståelse. Lärare A 

beskrev hur språkhistoria och grammatik till viss del fyllde samma funktion. Övriga 

aspekter som berörde språkhistoria, i förhållande till studentprovens textanalys, var att 

eleverna skulle kunna tidsbestämma texter till en viss epok. 1800-talstexter 

presenterades ofta i originalform medan äldre texter ofta moderniserades. I en 

originaltext är språket äldre men i övrigt handlar det om att världen är äldre, till exempel 

kontext och idéströmningar, och utmaningen handlar om vokabulär och inte stavning. 

Lärarna ansåg att stavningen kunde bli ett hinder för förståelsen och tolkningen av den 

kulturella kontexten samt hur epokens strömningar syntes i den aktuella texten. 

Eleverna skulle alltså hindras att ta till sig idéer och budskap i texten av tekniska skäl. 

Redan tidigt 1900-tal var formuleringarna annorlunda och det fanns andra 

böjningsformer vilka eleverna fann utmanande. Samtliga lärare ansåg att textanalysen i 

studentproven var en stark motivering till undervisning i språkhistoria och de ansåg att 

det fanns en koherens mellan deras ämnesmässiga helhetssyn och både studentprov och 

läroplan. Flera kritiserade dock studentprovens ökande tyngd i universitetsantagningen 

och att språk och litteratur därmed hade fått stå tillbaka för matematik, naturvetenskap 

och dagsaktuell multimodalitet. I Nilssons studie framställs förmåga att placera texter 

historiskt och språkhistorien i styrdokumenten som viktiga motiveringsfaktorer.105  

4.3 Genomförande 

Utifrån den didaktiska hur-frågan kan följande tre kategorier utläsas: personlig 

identitetsprofilering, begrepp och litteratur samt läromedel. 

För det första, kursen heter Språk, kultur och identitet (MO2) och personlig 

identitetsprofilering används aktivt. Lärare C beskrev hur hen arbetade utifrån 

nyckelord kopplade till identitetsbegreppet, till exempel intressen, språk, nationalitet, 

vänkrets, hemort, släkt, etnisk tillhörighet och ålder. De finlandssvenska lärarnas 

kontextuella syn på språkhistoria som redskap blev tydligt i nedanstående resonemang 

då språkhistoria löpande integrerades på behovsbasis. Därför kunde inte heller 

innehållet, vad-frågan, fastslås då detta var unikt för varje elev. Lärare A, C och D 
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använde ett identitetsträd som utgångspunkt och arbetade löpande med detta under 

terminen i en typ av portföljförfarande (som bedömningsförfarande). Identitetsträdet 

fungerade som slutuppgift genom att eleven löpande hade analyserat strukturer i sin 

egen språkliga bakgrund via olika småuppgifter. När trädets rötter behandlades 

analyserade man varför man hade just den bakgrunden, till exempel varifrån man kom 

och vilka dialekter eller språk som talades hemma. I arbetet med stammen behandlades 

den människa eleven är just nu och vad som påverkar den. I arbetet med kronan 

behandlades sedan omvärlden varefter identitetsträdet slutligen sammanställdes och 

analyserades och portföljen lämnades in. Eleverna kommenterade också varandras 

uppgifter under processen. Lärare C granskade sedan ovanstående utifrån en 

bedömningsmatris avseende obligatoriska uppgifter, arbetsinsats och hur välgjorda de 

olika delarna av uppgifterna var. Lärare D hade ett liknande förfarande där eleverna 

analyserade sin miljö, sitt litterära arv, sitt språk och språkliga arv. Då det fanns en-, 

två- och trespråksidentiteter och det var flera olika aspekter som formade dessa 

analyserades elevernas släkt, varifrån eleverna kom, vad de hade läst och vad som hade 

blivit läst för dem som barn samt de olika lokala dialekterna. Detta var en omfattande 

uppgift som tog mycket tid men prioriterades eftersom det var viktigt för eleverna att 

skapa förståelse för sin egen situation. LD använde dialekterna och deras ”uråldriga 

rötter” genom att visa likheter mellan lokala dialekter och dialekter i norra Norge. 

Lärare A beskrev hur språkhistoria vävs in i ovanstående: 
Vi jobbar mycket på att eleverna ska få en identitet som är förankrad i svenska 
språket och finlandssvensk kultur, som en del av den finländska kulturen som är 
tvåspråkig, och som en del av den nordiska kulturen med start i att språket är 
svenska med närhet till norska och danska. Då tittar jag på språkhistorien ur det 
perspektivet att jag presenterar den på olika sätt med historiska överblickar och 
texter men inga förhör av historiska epoker med böjningsformer och liknande för 
det upplever jag som sekundärt i relation till idén om hur språket utvecklat sig 
generellt. 
 

I Nilssons undersökning behandlas universella kunskaper och förståelse för sitt eget 

språkbruk, men inget som kan tolkas som identitetsprofilering.106 

För det andra, i Finland behandlades litteratur och begrepp utifrån ett vidgat 

textbegrepp där språkhistoria åter fyllde en kontextuell funktion. Lärare A beskrev hur 

”jag tittar på texter ur idéhistoriskt, kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv” och språket 

blir då ett redskap för att uttrycka sig. Eleverna ska kunna epokplacera texter 

tidsmässigt utifrån historisk kontext och textstruktur. Flera lärare beskrev hur det var 
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vanligt med utdrag ur verk i original på studentproven från både denna och något äldre 

tid men att ju äldre utdragen är desto oftare översattes de till modern svenska. Det 

språkhistoriska inslaget skulle då handla mer om vokabulär, historisk kontext, 

idéströmningar och språkdräkt. I Nilssons studie användes historiska texter för att 

utveckla terminologi, grammatik och samhällskontext.107 Lärare A beskrev hur ”det är 

kognitivt mer krävande processer att jobba med att förstå en text än att lära sig något 

utantill” (till exempel olika ändelser), och i Nilssons undersökning verkar de svenska 

lärarna arbeta närmare sagda utantillförfarande genom till exempel användandet av rena 

kunskapsprov.108 Lärare B använde språkhistoria i syfte att öka kunskapen om den 

övriga historien vilket innebar att ett främmande innehåll användes som en möjlighet att 

främja övrig förståelse. Användandet av moderniserade texter i syfte att låta eleverna 

fokusera på den annorlunda språkliga formen, likt Ask m.fl. beskriver, var alltså bara ett 

delmoment.109 I till exempel en uppgift om lyrikanalys med instruktionen att analysera 

språkliga strukturer behandlades språkhistoria som en av många sådana. Lärare B 

beskrev dock hur eleverna idag är mindre förmögna att ta till sig litteratur vilket innebar 

ett hinder i undervisningen. 

Lärare A arbetade mycket med begreppens förändrade betydelse över tid, till 

exempel genom vokabulär i äldre litteratur. Detta exemplifierades med ordet dygd, 

vilket var obekant för många elever idag, och begreppets förändrade betydelse under 

antiken, medeltiden och fram till idag. Ordbetydelsen behandlades ur ett kulturellt 

perspektiv och relevanta språkvetenskapliga termer användes för att effektivt diskutera 

det semantiska perspektivet, ett metaspråk. Tydliga paralleller finns till Nilssons lärare 

Charlies behandling av vokabulär och grammatisk struktur vid historiska textstudier.110 

För det tredje återkom det digitala läromedlet Tusen och en text hos samtliga 

lärare.111 Läromedlets breda materialdatabas innehöll ett utbud av texter som 

tillsammans möjliggjorde undervisningsprocesser som skapade bred språklig 

kompetens. Just de språkhistoriska aspekterna av denna kompetens framkom sedan 

genom diskussion och fördjupning i respektive moment såsom dialekter, etymologi eller 

identitet, vilka kopplades till elevens individuella bakgrund. Lärare D beskrev hur Tusen 

                                                 
107 Nilsson, 2017, s. 16. 
108 Nilsson, 2017, 19. 
109 Nilsson, 2017, s. 5; Ask, 2012, s. 75-76; Ann Boglind. 2012. Äldre texter ger nya perspektiv. I: 
Svenskläraren. 2012: 3. 
110 Nilsson, 2017, s. 16. 
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och en text är uppdelat i en temadel och en teoridel och den senare utgör materialbanken 

för respektive del. En uppgift i läromedlet hette Vad är ett språk? Eleverna behandlade 

här språkets egenskaper, språkfamiljer och svenska i Finland. Finlandismer gavs en 

språkhistorisk kontext då de skiljer sig åt regionalt på grund av större finskt inflytande i 

södra Finland. Undersektionen Jag och mina språk innehöll bland annat en länk till 

läroboken Nordens sprog med rötter og fötter.112 Materialdatabasen i Tusen och en text 

ansågs arbetsbesparande, då lärarna inte behövde sammanställa egna uppgifter, och var 

tillgänglig vid samtliga lärares arbetsplatser. Därigenom kan läromedlet till viss del ha 

setts som styrande för undervisningen. Lärare B utgjorde dock ett undantag då hen 

ansåg att språkhistoria ofta utgjordes av ”småfåniga avsnitt i de nya [digitala] 

läroböckerna, som jag knappt tittar på”. Det fanns ett större utbud av material i de 

tidigare läromedlen och läraren producerade ofta eget språkhistoriskt material då hen 

hade arbetat så länge att hen visste vad som borde ingå i en kurs. Samtliga lärare 

använde dock databaserna på ett medvetet sätt och producerade även eget material, 

varför undervisningen endast till viss del kan ses som styrd av läromedlen. Läget 

kompliceras av att eleverna läser allt mindre och har svårt att koncentrera sig och ta till 

sig texter, varför lärarna föredrog mer elevaktiva metoder. Lärarna använde också 

läromedlen Studentprov MO, vilket övade eleverna i de olika typer av texter som kunde 

tänkas komma på studentproven, och ”Svenska litteratursällskapet i Finlands” 

läromedel Z. Topelius för gymnasiet där både historiska fakta och texter om den 

finlandssvenske författaren fanns med. Texterna fanns både som inskannade original 

och på modern svenska med ordförklaringar.113 I Nilssons studie beskrivs hur lärarna 

behandlar ”den slags kanon som tas upp i läroböckerna” och att de använde läromedel i 

undervisningen, men att den inte kan ses som helt läromedelsstyrd.114 

Lärare B använde ofta Alf Henriksons Svensk historia för att bygga den historiska 

kontext som ofta saknades som nödvändig bakgrundskunskap.115 Syftet var att använda 

språkhistorien som en brygga till den övriga historien genom att visa hur språkliga 

                                                 
112 Iben Stampe Sletten, Arne Torp, Kaisa Häkkinen och Mikael Svonni. Nordens sprog med rötter og 
fötter.  København: Nordisk ministerråd. 2005. 
113 Petra Bredenberg, Jacob Töringe och Malin Teir. Studentprov MO [nätbaserat material]. Helsingfors: 
Schildts & Söderströms Läromedel. 2018; Svenska litteratursällskapet i Finland. Z. Topelius för gymnasiet 
[nätbaserat läromedel]. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 2018. 
114 Nilsson, 2017, s. 18. 
115 Till exempel: Alf Henrikson och Björn Berg. Svensk Historia. 1. Stockholm: Bonnier. 1984 (exempel, 
fler upplagor och delar finns). 
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influenser hade påverkats av historisk kontext.116 I Nilssons studie har önskemål om 

ämnesövergripande arbete observerats, men uteblivit av praktiska skäl.117 Lärare B 

exemplifierade med Hansans genomslagskraft och hur det faktum att en tredjedel av 

borgarna i Stockholm var tyskar kunde kopplas till den påverkan de tyska influenserna 

hade på språket, fenster istället för vindue (som i danskan) till exempel. LB integrerade 

samtidigt tysk språkundervisning. Lärarens breda språkliga kompetens och 

ämnesmässiga ingång möjliggjorde detta, och helhetssynen syns här genom att 

mellanspråkliga influenser och allmänspråklig kompetens kopplas till historia. 

Sistnämnda tankesätt saknas helt hos lärarna i Nilssons undersökning. LB motiverade 

ovanstående resonemang med att undervisningen om den svenska delen av Finlands 

historia tagits bort ur historieundervisningens obligatoriska kurser varför läraren ofta 

fick ”börja från noll” och förklara händelser och personer, såsom Magnus Eriksson. 

4.4 Innehåll 

Ett tydligt resultat var den stora övervikten av svar som kategoriserades under varför- 

och hur-frågorna. Utifrån den didaktiska vad-frågan kunde följande tre övergripande 

kategorier utläsas: egenkännedom, språkkännedom och kontext och redskap.  

För det första, i egenkännedom ingår elevens individuella språkliga bakgrund. Det 

litterära och språkliga arvet behandlades genom den språkhistoriska bakgrunden till, till 

exempel, vad som lästs för eleven som barn och dialekterna i släkten. Lärare C 

definierade utgångspunkten för uppgiften där elevens bakgrund behandlades med 

nyckelorden språk, nationalitet, vänkrets, hemort, släkt, etnisk tillhörighet och ålder. 

Ingen närmare definition beskrevs av lärarna. 

I språkkännedom och kontext ingår språkens gemensamma ursprung och 

kronologisk översiktskunskap, till exempel genom indoeuropeiska språkträdet, men 

även likheter med finsk-ugriska och slaviska språk. Kontextuell språkkännedom 

behandlades genom (populär)vetenskapliga artiklar, till exempel ”Därför lever svenskan 

fortfarande i Finland” i Språktidningen.118 Artiklar av detta slag används också av 

lärarna i Nilssons undersökning och det kan därför inte sägas att de finlandssvenska 

lärarna använde mer vetenskaplig litteratur.119 Andra exempel är de historiska fenomen 

som lärare B beskrev ovan men också idéströmningar och språkdräkt i litteratur. 
                                                 
116 Pettersson, 2017. 
117 Nilsson, 2017, s. 18. 
118 Mikael Reuter. Därför lever svenskan fortfarande i Finland. I Språktidningen, 2008:3 [artikel]. 
119 Nilsson, 2017, s. 18. 
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Historiska texter, 1800-talslitteratur, Topelius och lagtexter var återkommande exempel 

i övrigt saknas gemensamma litteraturmässiga nämnare. Det språkhistoriska inslaget 

bestod då av vokabulär, låneord och semantik. 

I redskap ingår de faktiska kompetenser som beskrivs övas i studentproven, till 

exempel litteraturanalys där den språkhistoriska delen bestod av grammatik genom 

plurala verbformer och äldre meningsbyggnad. Karl August Tavaststjernas Hårda tider 

(1891) var ett textexempel som Lärare A nämnde och ett utdrag ur detta verk fanns i 

läromedlet Studentprov MO.120 Verket behandlar nödåren under storfurstendömets tid. 

För att exemplifiera språkliga fenomen som eleverna skulle kunna stöta på i samband 

med textanalysen presenteras nedan ett utdrag ur Hårda tider där fem fenomen som 

försvann i början av 1900-talet blir tydliga:  

Under det lefvande släktets tid hade sommaren så godt som alltid redan satt frukt vid 
denna tid. Nu låg vinterisen ännu hvit på träsket höger om vägen, snödrifvorna höllo 
envist i sig i backsluttningarna […]121 

De redskap för framtiden som lärare A beskriver ovan kategoriseras som innehåll här då 

användandet av språkhistorisk kunskap och kunskap om språkförändringar för att dra 

slutsatser om framtiden behandlas som ett enskilt moment på grund av att det ses som 

ett verktyg. Detta verktyg ingår sedan i analysförmågan som blir en del i den större 

kontexten. Ett språkhistoriskt metaspråk består av att eleven lär sig använda begrepp 

och termer.  

I Nilssons undersökning beskrivs hur det som tas upp i läroböckerna brukar utgöra 

en sorts kanon, även om lärarna även där använder mycket material utöver 

läroböckerna.122 De svenska lärarna ansåg att till exempel att bibelöversättningar, Then 

swänska Argus och Strindberg var nödvändigt för att ge språkhistoria perspektiv.123 De 

finlandssvenska lärarnas användande av samma materialdatabank innebär att någon typ 

av innehållsmässig kanon finns, även om denna inte kan specificeras. 

                                                 
120 Bredenberg, Töringe och Teir, 2018 [nätbaserat material]. 
121 Karl August Tavaststjerna. Hårda tider: Berättelse från Finlands sista nödår. Projekt Runeberg. 1891, 
s. 4-5. 
122 Nilsson 2017, s. 18 
123 Nilsson, 2017, s. 17-18. 

http://runeberg.org/authors/tavastar.html
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5 Diskussion  
Inledningsvis beskrivs anledningen till att vad-frågan inte specificerades i någon högre 

grad av lärarna. Därefter beskrivs rekontextualisering, följt av ett resonemang om 

historisk medvetenhet om språket, momentintegrering och slutsats.124 

För det första, de finlandssvenska lärarna hade en kontextuell syn på språkhistoria 

och använde identitetsbaserade arbetssätt, vilket per definition gjorde vad-frågan 

flytande. Ralph beskriver hur en bred språklig utbildning, i nordiska språk i synnerhet, 

är fördelaktigt, och lärarnas beskrivna utbildningar återspeglar detta.125 Deras 

akademiska ämnessyn påverkar hur de utformar undervisningen och utbildningen kan 

också ha påverkat deras möjlighet att individanpassa innehållet. 

För det andra, Petterson beskriver hur det finns en ”utbredd osäkerhet om 

språkhistoriens plats i undervisningen både bland elever och lärare”.126 Nilssons slutsats 

var att de svenska lärarna hade samsyn angående motiven till språkhistorieundervisning 

genom sina hänvisningar till exempelvis kultur, kontext och deltagande i nutida 

språkdebatter. Det var också koherens mellan motiv, metoder och innehåll, avseende 

språkhistoria, varför rekontextualiseringen av Skolverkets styrdokument framstod som 

relativt oproblematisk.127 Nilsson och Petterson kommer alltså fram till helt olika 

resultat, vilket i sig är ett symptom på sagda osäkerhet. De finlandssvenska lärarnas 

resonemang visade inte på någon osäkerhet om språkhistoriens plats i undervisningen. 

De hade en samsyn på funktionen som redskap för större förståelse och som en struktur 

som gör att språket fungerar som kommunikationsmedel. De resonemang som de 

finlandssvenska lärarna förde om likheter mellan olika indoeuropeiska språk och även 

inlån till andra språk, såsom finskans juusto, var en konsekvens av denna syn på 

språkhistoria som del i en större helhet. De problem som framkom i de svenska 

undersökningarna ovan var problem som Lärare A ansåg fanns i språkundervisning 

generellt, nämligen att kontexten uteblir. Lärare A beskrev hur ”språkundervisning alltid 

bör handla om sammanhang. Vi har heller ingen grammatikundervisning, explicit, utan 

vi jobbar med levande texter”. Det var också den synen som gjorde att innehållet var 

svårdefinierat. 

                                                 
124 Pettersson, 2014, s. 158-160. 
125 Ralph, 1984, s. 17. 
126 Pettersson, 2014, s. 154. 
127 Nilsson, 2017, s. 29. 
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Lärarnas beskrivna undervisningsprocesser tyder på att de är medvetna om sin 

egen position i rekontextualiseringsprocessen, enligt Bernsteins premisser, vilket i det 

här fallet innebär i förhållande till samhällets normer och skolans styrdokument.128 

Undervisningsprocesserna hade en tydlig koppling till samhällskontexten och detta 

föreskrivs av ämnesplanen.129 De finlandssvenska lärarna upplevde alltså att de kunde 

använda sin position för att forma eleverna enligt styrdokumenten, likt lärarna i 

Nilssons studie.130 De finlandssvenska lärarna menar att de rekontextualiserar 

styrdokuments intentioner i formuleringarna om att stärka elevernas kulturella och 

språkliga medvetenhet i en samhällskontext, fördjupa språk- och litteraturkunskaper 

från ”olika tider och kulturer”, behandla de nordiska språkens gemensamma ursprung, 

skillnader och likheter mellan de nordiska språken och formandet av det svenska 

språket”.131  

Ämnet svenskas mål att eleverna ska ”ha kunskaper om språkförhållandena i 

Finland” berörs också delvis genom att eleverna, via de elevaktiva metoderna, tar del av 

varandras språkliga bakgrunder.132 Hårstads resonemang om hur språkliga faktorer har 

gjort så att olika mänskliga föreställningar förändras över tid är alltså något som de 

upplever att de lyckas synliggöra för eleverna.133 Språkhistoria kopplades också till den 

demokratiaspekt som finns i beskriven ämnesplanen och som innebär att kunna läsa och 

förstå bakgrunden till lagtext och relaterade begrepp.134 

För det tredje, under 2.2 presenteras appliceringen av historiemedvetande på 

språkhistoriedidaktik som en nyhet i forskningsfältet. Samspelet mellan de tre 

perspektiven dåtid, nutid och framtid och förmågan att självständigt och i grupp bruka 

perspektiven beskrivs.135 Lärare A beskriver hur svenskämnet är ett livskunskapsämne 

där man behandlar existentiella frågor via kulturella uttryck. Det historiska handlar om 

universums historia, mänsklighetens historia och ner till individens historia. Eleverna 

ska kunna placera sig själva i ett sammanhang generationer bakåt och de ska få redskap 

för framtiden. Samtliga finlandssvenska lärare beskrev denna syn och, tillsammans med 

deras beskrivna arbetsmetoder, kan det därför sägas att de upplever att de 

                                                 
128 Bernstein, 2003, s. 183; Nilsson, 2017, s. 8. 
129 Undervisningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
130 Nilsson, 2017, s. 29. 
131 Utbildningsstyrelsen, s. 42 - 44. 
132 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 42. 
133 Hårstad, 2016:10:3 [Artikel]. 
134 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
135 Petterson, 2014, s. 154. 
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rekontextualiserar styrdokuments formuleringar om historiemedvetande kopplat till 

språk.136  

Det blir också tydligt att lärarna aktivt strukturerar undervisningen så att eleverna 

bygger en historisk medvetenhet om språk.137 Till ovanstående tillkommer då den 

språkvetenskapliga begreppsapparaten som användes som metaspråk och de olika 

perspektiv på språkförändring som både diskuterades i undervisningen och som blir 

resultatet av den individanpassade undervisningen. Användningen av språkhistoria som 

del i en större förståelse och att den kronologiska översiktskunskapen upplevdes som 

etablerad från högstadiet gör att, enligt vad lärarna upplevde, Pettersons aspekter av 

tankesättet är observerade i undervisningen.138 Ämnesplanens tydliga framskrivning av 

historiemedvetande kopplat till språk kan ha främjat detta.139 

För det fjärde följs momentintegreringen upp i flera steg. Utformningen av den 

delkurs där språkhistoriemomentet är placerat, Språk, kultur och identitet, förutsätter 

individanpassad utbildning och momentintegrering. Momentintegrering återkommer 

under arbetet med litteraturhistoria i den ekokritiska litteraturkursen MO5.140 Nilsson 

beskriver momentintegrering genom Charlies tanke om att kombinera språkhistoria med 

moderna språk.141 Beskrivningen liknar lärare B:s tyska exempel ovan. I LB:s 

användning av historia finns paralleller till Pettersons resonemang om den brygga 

språket utgör till ”vår individuella och gemensamma historia” samt Asks koppling 

mellan studier av språkbruk och historisk kontext.142 Momentintegreringen verkar 

motverka den bristande förmåga att placera historisk tid och dra slutsatser som beskrivs 

i Ivarssons studie.143 

Slutsatsen är att den huvudsakliga skillnaden mot Nilssons studie är att medan de 

finlandssvenska lärarna delade motiv och metoder men hade ett varierande innehåll 

delade de svenska lärarna innehåll och motiv men varierade metod.144 

                                                 
136 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42. 
137 Pettersson, 2014, s. 158-160. 
138 Pettersson, 2014, s. 158-160. 
139 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41; Pettersson, 2014, s. 158-160. 
140 Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 41-42.  
141 Nilsson, 2017, s. 19. 
142 Pettersson, 2017:3; Ask, 2005, s. 3. 
143 Ivarsson, 2007, s. 28. 
144 Nilsson, 2017, Abstract. 
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5.1 Vidare forskning  

Min undersökning visar språkhistoriens betydelse för fyra finlandssvenska 

gymnasielärares undervisning och att deras utbildning, både inom nordiska språk och 

litteratur, påverkar deras möjlighet att anpassa undervisningen. Eftersom samtliga 

finlandssvenska lärare i studien förlitar sig på att eleverna har tillräckliga 

språkhistoriska baskunskaper från högstadiet skulle det också vara intressant att utföra 

en liknande studie på finlandssvenska högstadieskolor.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Det finska skolsystemet 

Finlands lärarstuderandes förbund beskriver den svenskspråkiga lärarutbildningen i 

Finland enligt följande: 

Klasslärare blir man genom att fullgöra en mastersexamen i pedagogik (300 
ETCS). Examen ger behörighet till att arbeta som klass- eller förskollärare. 
Den allmänna skolplikten i Finland är 9 år, från 7 års ålder till 16 års 
ålder.145 
 
Vill man bli ämneslärare ska man slutföra en mastersexamen på 300 
studiepoäng (ETCS). Det finns två alternativ att fullgöra 
ämneslärarutbildning. Oftast börjar man först studera vid en ämnesfakultet 
och sedan läser man de pedagogiska studierna. Efter att har läst de 
pedagogiska studierna får man behörighet till att arbeta som ämneslärare i 
de slutförda ämnena. Det andra alternativet är att ansöka till 
ämneslärarstudier genom direktantagning. Det här sättet att ansöka till 
ämneslärarstudier är allt mer vanligare, men är hittills tillgängligt bara i 
några ämnen.146 

  

                                                 
145 Finlands lärarstuderandes förbund - SOOL (https://www.sool.fi/pa-svenska/lararutbildningen-i-
finland/, hämtad: 2019-12-23). 
146 Finlands lärarstuderandes förbund - SOOL (https://www.sool.fi/pa-svenska/lararutbildningen-i-
finland/, hämtad: 2019-12-23). 
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Figur 1: Det finska utbildningssystemet. Källa: Frändberg, Elin. Finska och svenska lärarroller: en 
jämförande studie [kandidatuppsats]. Karlstad Universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. 
2007, s. 18. 

 
 
Figur 2: Det finska skolsystemet. Källa: Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL (https://www.soo

l.fi/pa-svenska/, hämtad: 2019-11-28). 
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Bilaga B E-postmeddelande till tilltänkta respondenter 

 Hej 

 

Jag heter Emil Sjöstedt och studerar på ämneslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och ska bli lärare i svenska och historia. Förra året gjorde jag min 

verksamhetsförlagda utbildning i Finland (Ort X) på grund av mitt intresse för 

språkvariationer och den finlandssvenska kulturen och därför modersmålsämnet. 

 

Jag håller på med mitt examensarbete där jag granskar hur olika delar av ämnesplanen 

implementeras i undervisningen i svenska och finska skolor. Fokus blir på språkhistoria 

då detta kan fungera som typexempel på hur olika språk- och kulturbärande aspekter 

används. Undersökningen sker i ett komparativt perspektiv gentemot denna tidigare 

uppsats: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1068501. 

 

Jag undrar därför om du skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju. Det tar 

förmodligen ca 30 minuter. Det kan ske på telefon eller på plats i Ort Y, beroende på 

vad som är smidigast för er. Ett annat alternativt är per mail eller Google Docs eftersom 

tiden är knapp så här nära terminsslut.     

 

Naturligtvis är deltagandet helt anonymt, frågorna skickas en vecka i förväg och du 

kommer att få ta del av det färdiga arbetet före eventuell publicering i DiVA (databas). 

Det är också hela tiden helt fritt att avbryta sitt deltagande om du väljer att acceptera 

förfrågan.  

 

Mina kontaktuppgifter är: 

Telefon: X 

E-post: X 

 

Frågor kan också ställs till min handledare Sofia Ask, lektor i svenska språket vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, på e-post: X 

 

Ha en fortsatt bra dag 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1068501
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Bilaga C Intervjuguide 

I ämnesplanen för svenskämnet (Skolverket, 2011, Ämnesplan Svenska, SKOLFS 

2010:261) nämns ”det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 

släktskapsförhållanden” under kursen Svenska 3. I finska läroplanen 

(Utbildningsstyrelsen, Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Föreskrifter och 

anvisningar 2015:48) nämns språkets ursprung under Modersmål (5.3) under 

Lärokursen svenska och litteratur (5.3.1), delkurs MO2.      

 

Där det står Svenska 3, nedan, bör därför respondenten läsa MO2. Anledningen till detta 

förfarande är att vara öppen med undersökningens process samt att i möjligaste mån 

följa upplägget i den undersökning som jag avser upprepa i en ny kontext. Detta sker i 

enlighet med vad Marcus Nilsson skrivit som förslag på vidare forskning i 

Språkhistoria i gymnasieskolan: Att rekontextualisera styrdokumentens intentioner i en 

undervisningspraktik [kandidatuppsats]. Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och 

humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV), 2017. 

 

• 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?  
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• 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? 
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Bilaga D Samtyckesblankett för deltagande i undersökning 

Deltagandet i denna studie är helt anonymt. Intervjufrågorna skickades en vecka i 

förväg. Du informerades om att syftet med studien är att samla in information om 

förhållanden i svenska och finska skolor och att denna information ska användas under 

ett examensarbete på ämneslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

  

Du kommer att få ta del av det färdiga arbetet före eventuell publicering i DiVA 

[databas] (http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3798, hämtad: 2019-11-

30). Du har informerats om att det hela tiden går att avbryta deltagandet i studien.  

 

Intervjun kommer att spelas in men allt material kommer att förstöras eller raderas efter 

studiens slut. Allt insamlat material används enbart för forskningssyfte. 

 

Jag har läst och förstått ovanstående. 

 

Namn: 

Ort och datum: 

 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3798
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