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Sammandrag

Varför gör vi saker och ting i skolan? Vad har vi för nytta av det vi lär oss? Didaktikens
grundfrågor är: vad, hur och varför. Vilket syfte har den här lektionen? Så har vi lärt oss att
tänka som lärare. Den här studien handlar om hur lärare arbetar med språkhistoria och vad de
själva tycker är viktigt att eleverna lär sig, samt vad är egentligen själva nyttan med
språkhistorisk kunskap? Syftet med studien är att ur ett didaktiskt perspektiv ta reda på de
fyra intervjuade lärarnas uppfattningar om innehållsmomentet språkhistoria i kursen Svenska
3 på gymnasiet. Resultatet visar att det övergripande målet med språkhistoria enligt lärarna är
att man får en känsla för hur det svenska språket utvecklats till vad det är idag samt hur
samhället och andra språk påverkat språkutvecklingen. Nyttan med språkhistoria enligt
lärarna är att man får en ökad förståelse för andra språk och kulturer och att det är en
inkörsport till andra språk.
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1 Inledning

Ett av innehållsmomenten i svenska på gymnasiet är språkhistoria. Framförallt förekommer

det i kursen Svenska 3. När jag under min tredje svensktermin på Uppsala Universitet läste

kursen “Svenska språket i tid och rum” fick jag upp ögonen för språkhistoria. För det första

blev jag varse om att det är något varje svensklärare på gymnasiet bör kunna undervisa i. För

det andra insåg jag att språkhistoria kan vara väldigt omfattande då den täcker in så många

olika områden. Allt från grammatik, fonetik, ortografi, historia och samhällsvetenskap är

nyttigt att ha grundläggande kunskap om för att kunna lära ut språkhistoria. Att språkhistoria

har så breda angreppsytor kan ha en avskräckande effekt då det är så mycket man behöver

kunna. Men kommer man som lärare över den första tröskeln tror jag man ganska fort inser

vilken stor didaktisk potential språkhistoria har när det kommer till integrering av olika

innehållsmoment i svenskämnet. Genom att försöka integrera olika innehållsmoment menar

jag det finns mycket att vinna, framförallt praktiska förtjänster för läraren samtidigt som det

skapas ett sammanhang för eleverna.

När intresset för språkhistoria sakta började gro kom jag till insikt om att innehållsmomentet

inte direkt är välstuderat gällande undervisning i den svenska skolan. Det tycks allmänt

vedertaget att den didaktiska forskningen kring språkhistoria i stort sett lyser med sin

frånvaro (Se Ask 2012 och Pettersson 2014) även om lite forskning kommit på senare år.

Denna kunskapslucka var en av anledningarna till att jag beslutade mig för att rikta min

7.5hp-uppsats under tredje svenskämnesterminen på Uppsala Universitet mot språkhistoria i

skolan. Nu vill jag utveckla det spåret med föreliggande studie, under svenskämnestermin

fyra, vilket också blir det sista jag gör på ämneslärarprogrammet.

Jag har alltså i en tidigare undersökning, under föregående svenskämnestermin,

genom en webbenkät, sökt ta reda på hur språkhistorieundervisningen ser ut i kursen Svenska

3 på gymnasiet (Kivijärvi 2020). Framförallt var den studiens fokus att se om språkhistoria

integrerades med andra innehållsmoment inom kursen samt om språkhistoria tog formen av

ett lektionsbestämt block under ett visst antal lektioner eller om det plockades upp då och då

under kursen. Kort sammanfattat blev resultatet av den undersökningen att

språkhistorieundervisningen just tog sig formen av ett lektionsbestämt block under ett visst
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antal lektioner för att sedan inte återkomma. Språkhistoria integrerades också med andra

innehållsmoment i kursen men få menade att de kopplade språkhistoria till något från den

litteraturvetenskapliga delen av ämnet.

Den enkätundersökningen gjorde att jag blev intresserad av att ta reda på varför

språkhistorieundervisningen ser ut som den gör. Nu vill jag fördjupa mig genom att ställa de

frågor som kom upp under enkäten. Vad är lärarnas uppfattning om innehållsmomentet? Vad

ska eleverna få med sig och varför? Vad är nyttan med språkhistoria? Dessa är några av

frågorna den här studien ska behandla.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att med ett didaktiskt perspektiv undersöka fyra lärares uppfattningar

om innehållsmomentet språkhistoria i kursen Svenska 3 på gymnasiet.

Frågeställningar är:

Vad är lärarnas spontana tankar om språkhistoria?

Hur ser språkhistorieundervisningen ut?

Vad ska eleverna lära sig i språkhistoria?

Vad är nyttan med språkhistorisk kunskap?

Varför ser undervisningen ut som den gör?

Gällande den tredje frågeställningen, “Vad ska eleverna lära sig[…]” är lärarna först och

främst bundna till styrdokument och i viss mån läromedel, beroende på hur mycket dessa styr

undervisningen. Samtidigt är jag inte intresserad av att ta reda på vilka kunskaper eller

hårdfakta i detalj eleverna ska lära sig inom språkhistoria, till exempel “hur språkträdet ser

ut” Jag är intresserad av vad lärarna anser att eleverna ska lära sig på ett mer övergripande

plan. Det handlar alltså om de intervjuade lärarnas subjektiva uppfattningar om vad som ska

förmedlas till eleverna genom undervisningsinnehållet.

Den fjärde frågan om nyttan med språkhistorisk kunskap syftar på vilken praktisk

användning eleverna har av språkhistoria. Vad har man för nytta av språkhistorisk kunskap i

livet förutom att klara av kursen Svenska 3 på gymnasiet? Varför tycker lärarna man lära sig

språkhistoria? Med nytta syftar jag till något mer praktiskt och handfast, vad har man för

praktisk användning av språkhistoria?
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1.2 Disposition

Uppsatsen är uppbyggd på så vis att efter inledningen kommer en del som jag kallar

“Utgångspunkter”. Här går jag igenom vad läroplanen säger om språkhistoria samt redogör

för tidigare forskning om språkhistoria ur ett didaktiskt perspektiv. En sammanfattning av

min webbenkät samt om didaktikens huvudfrågor går det också att läsa om här.

Efter utgångspunkter kommer “Metod och material”. Här presenteras uppsatsens material,

samt hur det har samlats in. Här delges även metoden och hur jag tagit fram resultatet.

I kapitlet “Resultat” presenteras svaren på mina frågeställningar fråga för fråga i

samma ordning som de står i “Syfte och frågeställningar”. Med citat och sammanfattande text

åskådliggör jag vad lärarna har att säga om språkhistoria i skolan.

Jag avslutar med att lyfta fram några intressanta teman jag hittat samt med en diskussion av

resultatet.

2 Utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning av min tidigare gjorda webbenkät som följs

av min didaktiska utgångspunkt. Därav en redogörelse för vad skolverket och läroplanen

säger om språkhistoria. Därefter ett kapitel om svenskämnessyner och ämnets traditionella

uppdelning mellan språk och litteratur. I sista utgångspunkten presenteras tidigare forskning

som har relevans för min studie samt en genomgång av nyttoargumenten för språkhistoria.

2.1 Webbenkäten om språkhistoria

Det kvantitativa fundamentet består av en enkät med 45 enkätsvar. Enkäten undersöker hur

lärare arbetar med språkhistoria.

Mer i detalj såg svaren på enkäten ut som följer: 25 av 45 lärare som deltog i studien återkom

inte till språkhistoria i kursen Svenska 3. 28 av 45 lärare svarade att innehållsmomentet tog

formen av ett lektionsbestämt block. 24 av informanterna skulle också beskriva sitt upplägg

på just det sättet, det vill säga de valde alternativet “ett lektionsbestämt block” när de fick

välja mellan olika alternativ. 84% av de som använde den beskrivningen återkom inte till
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innehållsmomentet senare under kursen. Gällande integrering av andra innehållsmoment i

kursen Svenska 3 kopplade 37 av 45 lärare språkhistoria med något annat innehållsmoment i

kursen men få kopplade språkhistoria till litteraturdelen av ämnet.

2.2 En didaktisk utgångspunkt

Som tidigare sagt har jag studerat hur språkhistorieundervisningen ser ut i kursen Svenska 3.

Den här gången är jag också intresserad av vad man ska lära sig och varför. Varför just dessa

frågor är intressanta handlar först och främst om att dessa frågor är didaktikens grundfrågor

(Lundgren et al. 2012 s. 204). De är också huvudfrågor i en ämnesdidaktisk analys. Med

hjälp av dem kan man komma fram till modersmålsundervisningens kärna och identitet

(Malmgren 1999, s.86). Dessutom har jag under lärarutbildningen insett att frågorna är bra att

hela tiden ha i bakhuvudet när man planerar sin undervisning.

2.3 Läroplanen om språkhistoria
Eftersom kärnan i den här studien är språkhistoria ska jag tydliggöra begreppet och beskriva

vad jag menar med språkhistoria. När det fortsättningsvis i studien diskuteras eller

presenteras innehåll där språkhistoria ingår menar jag språkhistoria i formen av det centrala

innehållet Språkförändring som finns i kursen Svenska 3 på gymnasiet i svenskämnets

läroplan för gymnasieskolan:

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. (Skolverket

2011)

Men redan i Ämnets syfte, den del som inleder svenskämnets läroplan för gymnasieskolan och

följaktligen presenterar kärnämnet för läsarna, samt ger en syftesbeskrivning, nämns språkets

ursprung, det vill säga, språkhistoria:

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och

ursprung. (Skolverket 2011)
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I slutet av syftesbeskrivningen listas nio förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att

utveckla genom undervisningen upp. Den sista handlar om språkhistoria.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om [...] svenska språkets ursprung. (Skolverket 2011)

I det centrala innehållet och i kunskapskraven för kursen Svenska 3 går det att på ett mer

detaljerat sätt läsa vad språkhistoria innebär. Ett centralt innehåll är något som

undervisningen måste behandla och ett kunskapskrav är vad eleven ska kunna för att nå ett

visst betyg. Kunskapskravet som rör språkhistoria i kursen Svenska 3 är, för betyg E:

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och

historiska utveckling.

För betyg C:

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska

utveckling.

För betyg A:

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden

och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

I Skolverkets kommentarsmateriel, ett material som syftar till att ge lärare en bredare och

djupare förståelse om läroplanerna, i ämnet Svenska (2011) går det att läsa:

Språk har förändrats i historien och håller fortgående på att förändras – vi lever mitt i

språkhistorien. En utgångspunkt för studiet av språkförändring kan vara en

språkförändring som just nu pågår och som eleverna har stött på och kanske reflekterat

över. I momentet språkförändring ingår både mekanismerna bakom språkförändring – hur

det kommer sig att språk förändras – och hur man kan förhålla sig till sådana

förändringar. Inom ramen för momentet kan man följaktligen både ta upp förändringar i

äldre språkhistoria och pågående förändringar av svenska språket och andra språk.
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Sammanfattningsvis avser jag med begreppet språkhistoria i den här studien kunskaper om

det svenska språkets ursprung och förändring över tid, något som är en del av svenskämnets

syfte och en förmåga som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Men framförallt

innebär språkhistoria i denna studie ett av innehållsmomenten i kursen Svenska 3, mer

bestämt det sjätte centrala innehållet samt ett av kunskapskraven.

2.4 Ämnessynen
Synen på svenskämnet har varierat genom åren och således har också kunskapssynen gjort

det. Lars-Göran Malmgren (1996) redogör för hur man kan se på ämnet på tre olika sätt. Tre

ämnesuppfattningar konkurrerar med varandra om att ta plats och om att bygga svenskämnets

identitet. Dessa är: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt

bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne.

Svenska som färdighetsämne handlar om att eleverna ska lära sig att behärska tekniker

förbundna med språkliga delfärdigheter. Här ska kunskapen ha praktisk nytta i elevernas

vardag. Undervisningen är momentsplittrad och bygger på formalisering av färdighetsträning.

Färdighetsträningen sker i olika programmerade övningar där upprepning är vitalt. Målet är

sedan att teknikerna som eleverna lär sig genom övningarna ska kunna tillämpas i språkliga

situationer. Litteraturläsning får en liten plats i den här ämnesuppfattningen och innehållet i

övningarna är sekundärt. Svenskämnet ses som ett språkämne. (Malmgren 1996, s. 87-89)

I svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne blir innehållet i ämnet förbestämt.

Det primära för svenskläraren blir att förmedla ett oumbärligt kulturarv. Kulturarvet består av

en litterär kanon. Genom att eleverna får ta del av texterna som innefattas i den är tanken att

de ska få en gemensam referensram. Eleverna får också en kulturell orientering när de lär sig

om de viktigaste författarna. En tredje effekt är att genom att läsa klassiker sker en personlig

utveckling. Här är svenskämnet traditionellt uppdelat i språk och litteratur. På andra sidan

kanonläsningen står läran om språk, språkhistoria och grammatik.  (Malmgren 1996, s.

87-89)

I svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår läraren från elevgruppens

förutsättningar och erfarenheter, undervisningen är mindre läromedelsstyrd. Ett mål är att

funktionalisera färdighetsträningen och sätta den i ett sammanhängande kunskapssökande

arbete. Innehållet blir viktigt och som lärare strävar man efter att ta upp mänskliga
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erfarenheter i undervisningen. Ett annat mål är att utveckla elevernas sociala och historiska

förståelse gällande humanistiska problem. Litteraturläsningen får här betydelse i och med att

litteraturen gestaltar mänskliga erfarenheter. Man menar att elevernas intresse för omvärlden

är en förutsättning för lärande. Dessutom eftersträvas språklig produktion från eleverna. Här

ses svenskämnet som ett historiskt humanistiskt bildningsämne. (Malmgren 1996, s. 87-89)

2.4.1 Ett tudelat ämne

Under tiden jag studerat Svenska på universitet har jag fått uppfattningen att det råder en

relativt tydlig uppdelning mellan två universitetsämnen. På ena sidan finns

litteraturvetenskapen och på den andra står nordiska språk. Fredrik Hansson (2011) menar att

tudelningen blir problematisk eftersom svenskämnet i gymnasieskolan då uppfattas som två

lägre universitetsämnen. En annan negativ effekt som tudelningen ger, menar han, är att

svenskämnets bredd riskerar att missas. Till exempel kan nya delar i ämnet som kanske mer

gränsar mot andra ämnen på universitet som kommunikation och medievetenskap falla bort,

när svenskämnet bygger på litteraturvetenskap och nordiska språk. (2011 s. 11)

Anita Ferm utförde (2008), på uppdrag av regeringen, en omfattande utredning av

gymnasieskolan. Ferm hänvisar till en studie av Sofia Ask (2007) gällande att

litteraturundervisningen dominerar framför undervisning i till exempel formellt skrivande.

Detta ledde till att fler elever blir sämre förberedda för eftergymnasiala studier (Ferm s. 344

2008). Enligt högskolelärare har studenters förkunskaper när det kommer till grammatik,

formellt skrivande och förmågan att kunna läsa längre försämrats (Bergström 2007, i Ferm

2008). Dessutom menar Ferm att det finns en otydlighet i styrdokumenten som bidrar till att

lärare får för stort utrymme att tolka kursplanerna. Detta får konsekvensen att vissa delar får

mer utrymme än andra (2008 s. 344). Gunlög Josefsson (2011 s. 10) är inne på samma spår

som Ferm (2008) och menar att litteraturens position i ämnet sällan diskuteras medan den

språkliga delen är mindre självklar.

Ask (2012) har också gjort en kort genomgång om hur integreringen av språk och litteratur

framställts i styrdokumenten. I Lpf94 gick det att läsa i avsnittet Ämnets karaktär och

uppbyggnad: "i ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet". Nu, i Gy11, är

det inte lika tydligt utskrivet. I ämnets syfte konstateras det att: "kärnan i ämnet är språk och

litteratur". Läser man sedan skolverkets kommentarsmaterial till svenskämnet i
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gymnasieskolan stipuleras det: "Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del".

Vidare föreslår Skolverket (2018) i kommentarerna att delarna bör integreras "där så är

lämpligt". Ask menar att denna riktning som skolverket gjort bidrar till att det blivit mindre

tydligt om delarna ska integreras eller inte och att det blir upp till den enskilda läraren att

göra dessa val. Att se ämnet som en helhet och inte som två separerade delar kan enligt Ask

leda till att lärarens egna intressen styr vilken del som får mest undervisningsutrymme, och

det är ju inte målet. Enligt kommentarsmaterialet ska delarna få ungefär lika stort utrymme i

samtliga svenskkurser på gymnasiet. (Ask 2012 s. 10–11, Skolverket 2018)

2.5 Den språkhistoriska kunskapens värde
En av mina frågeställningar handlar om att ta reda på vad svensklärare anser nyttan med

språkhistoria är. Vad finns det för nytta med språkhistorisk kunskap? Vad legitimerar att det

är något som eleverna ska kunna, sett ur ett livslångt perspektiv? För att ta reda på nyttan har

Jonatan Pettersson (2014) försökt formulera den språkhistoriska kunskapens värde. I min

studie väljer jag dock att hålla mig till ordet nytta då det passar mitt syfte bättre. Men för att

ge bakgrund till nyttan med språkhistoria ger Petterssons värdeformuleringsförsök ett bra

avstamp.

Pettersson (2014)  menar att språkhistorisk kunskap verkar uppfattas som att ha

kunskap för kunskapens skull. En av didaktikens frågor varför? debatteras sällan.

Anledningen till att den frågan inte lyfts och till att språkhistoria sällan tas upp i didaktiska

diskussioner kan vara för att språkdelen i ämnet svenska ofta diskuteras utifrån

färdighetsperspektivet. Pettersson menar att det är viktigt att den språkhistoriska kunskapens

värden formuleras och att en ämnesdidaktisk grund med konkreta utgångspunkter etableras.

Detta krävs, enligt honom, för att kunna skapa en meningsfull undervisning för

innehållsmomentet, så att det inte marginaliseras (2014 s. 153). Vidare menar han att det

skulle vara förtjänstfullt att lägga till kopplingar till historiska skeenden till många

innehållsmoment i svenskämnet. Genom att göra detta skulle språkhistoriens existens och

legitimering tydliggöras. Det bör vara självklart att historisk kunskap kan fördjupa förståelsen

av samtiden. Det historiska perspektivet i styrdokumenten får lite utrymme idag, det

begränsas till "det svenska språkets ursprung" och “jämförelser med besläktade språk”

(Skolverket 2011). Svenskämnets centrala innehåll behöver ytterligare historiska tillägg. Till
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exempel menar han att det inte går att förbigå historien när man talar om "Nya ord i språket,

till exempel låneord" (Skolverket 2011) om eleverna ska få en förståelse om det fenomenet.

En språkhistoriedidaktik skulle kunna visa hur kunskap inom språkhistoria kan hjälpa oss att

förstå varandra och ge ett stöd för att förhålla oss till språksamhället omkring oss. Petterssons

mål med utvecklingen av en språkhistoriedidaktik är, kort sagt, att implementera en historisk

medvetenhet om språket. (Pettersson 2014 s. 156)

Bengt Brodow diskuterar också nyttan med språkhistoria. Han menar att det är svårt

att finna nyttoargument för att läsa äldre texter i deras originalversion. Dock ser han ett

underhållningsvärde i att se hur texter såg ut förr i tiden. Pettersson bemöter Brodows

"kulargument", som han kallar det, med att det kan göra att innehållsmomentet trivialiseras.

Att inte ha något annat argument för att arbeta med språkhistoria än att det är kul betyder i

princip att språkhistorisk kunskap inte är bra för något alls (Brodow 1996 s. 122, Pettersson

2014 s. 155).

Brodow resonerar vidare om hur stort utrymme språkhistoria ska få i skolan och hävdar att

det kan vara svårt att bestämma då innehållsmomentet ofta integreras med läsning av äldre

litteratur och inte alltid studeras isolerat. (1996 s. 323)

Ett sista nyttoargument för språkhistoria lyfts i en artikel i Svensklärarförbundet tidsskrift

(2011 s. 13) av Gunlög Josefsson. Hon menar att språkhistoria kan legitimeras på samma sätt

som man legitimerar historia, det hör helt enkelt till allmänbildningen. Josefsson nämner

också att studier i svensk språkhistoria kan motiveras med hänvisning till att eleverna lär sig

om det svenska kulturarvet och på så vis kan ta ta tillbaka vissa delar från svenska

högerextrema grupper.

Med dessa utgångspunkter hoppas jag ge en tydlig bild av vad språkhistoria i Svenska 3

innebär, vad den didaktiska forskningen sagt om innehållsmomentet, hur svenskämnet kan

ses på olika sätt och vad tudelningen av ämnet innebär. Utgångspunkterna kommer att

återkomma och tas avstamp i när jag i en senare del av uppsatsen diskuterar resultatet.

3 Metod och material

Undersökningen är en fallstudie. Med fallstudie menas ett slags illustration av ett särskilt

fenomen. I detta fall handlar det om fyra lärares uppfattningar av innehållsmomentet

språkhistoria i kursen Svenska 3 på gymnasiet. Jag intervjuar fyra olika svensklärare för att få
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en fördjupad syn på just deras tankar och uppfattningar om språkhistoria. Fallstudier görs

oftast av individer eller mindre grupper. Resultatet som arbetas fram går det inte att dra några

slutsatser av sett ur ett större perspektiv men skulle kunnas användas i framtida forskning om

det sätts in i ett sammanhang för att till exempel nyansera begrepp eller teorier. (NE 2020)

Jag intervjuade fyra lärare, en via skypevideosamtal och tre via telefon. Kontakten

etablerades via personlig kännedom i två fall och via en annons i Facebookgruppen

“Svensklärarna” i de andra fallen. Valet av metod berodde på att jag vill ha fylliga och

detaljerade svar. Jag ville veta vad lärarna tyckte och tänkte om språkhistoria. En

semistrukturerad kvalitativ intervju passade då mitt syfte bra. På grund av det då rådande

läget i Sverige med anledning av viruset Covid-19s framfart var det aldrig aktuellt att någon

intervju skulle göras genom att mötas fysiskt. Att göra intervjuer på länk har sina för- och

nackdelar. Det skiljer sig från att göra intervjuerna ansikte mot ansikte. I en telefonintervju

går det inte att uppfatta intervjupersonens kroppsspråk och minspel. I videointervjun gick det

att se intervjupersonens minspel men kroppsspråket är svårare att läsa av än det hade varit i

ett fysiskt möte. En annan nackdel med intervjuer som inte sker i ett fysiskt rum är att det blir

lättare att avsluta intervjun tidigare än planerat om man av någon anledning skulle vilja det.

Detta gäller från både reportern och intervjupersonens håll (Bryman 2018, s. 561—63,

582—84).

Frågorna som ställdes utformades utefter att jag var intresserad av lärarnas syn på

språkhistoria i kursen Svenska 3 och vad eleverna hade för nytta av språkhistorisk kunskap.

Jag inledde dock alla intervjuer med några odramatiska “faktafrågor”. Då jag frågade lärarna

om ålder, hemort, hur länge de arbetat som lärare, varför de ville bli svensklärare och så

vidare. Detta gjordes för att få respondenterna att värma upp och slappna av lite. Därefter

kom jag in på själva kärnan: språkhistoria i Svenska 3. Väl där ställdes frågor om

uppfattningen av innehållsmomentet och vad eleverna hade för nytta av det. Intervjuerna var

inte helt identiska när det gäller vilka frågor som ställdes och i vilken ordning, det jag

försökte göra var att leda intervjuerna mot att söka svar på mina frågeställningar.  Frågorna

här var relativt öppna och svaren blev uttömmande. Alla fyra lärare hade mycket att säga om

språkhistoria. Det kan vara en anledning till varför de ställde upp på att medverka i min

studie, det måste man komma ihåg.

Frågorna som jag ställde lärarna påminner om mina frågeställningar men är lite

omgjorda för att passa intervjusituationen bättre. Utöver grundfrågorna ställdes flera

14



följdfrågor. Mer konkret var grundfrågorna jag utgick ifrån som jag ställde till lärarna

följande:

● Vad tycker du om språkhistoria?
● Hur ser ett språkhistorieupplägg ut för dig?
● Vad ska eleverna lära sig när det kommer till språkhistoria?
● Vad är nyttan med språkhistoria?
● Hur ser du på att integrera språkhistorian med andra innehållsmoment?

Lärarnas svar på frågorna presenteras i samma ordning i resultatet.

Dessutom var valet av frågor utformade så att de skulle komplettera min tidigare genomförda

enkät där kvantitativ data samlats in om hur gymnasielärare arbetar med språkhistoria. I slutet

av mina intervjuer ställde jag därför frågor där de intervjuade lärarna fick försöka svara på

varför de trodde det såg ut som det gjorde enligt min enkätundersökning. “Till exempel fick

jag reda på att en majoritet undervisade språkhistoria i ett lektionsbestämt block. Varför gör

man så, tror du?” var en fråga jag ställde i intervjuerna.

De lärare som medverkar i enkäterna ska få en kort presentation: Anna är 33 år och har

arbetat sex år som lärare. Intervjun med henne är 14 minuter. Hon bor och arbetar på ett

gymnasium i en medelstor stad i mellansverige. Fredrik är 34 år och har arbetat sju år som

lärare, intervjun med honom är 17 minuter lång. Han bor och arbetar på ett gymnasium i en

större stad i mellansverige. Johanna är 28 år och har arbetat ett och ett halvt år som lärare.

Intervjun med henne är 20 minuter. Hon bor och arbetar i en medelstor stad i sydöstra

Sverige. Jörgen är 41 år och har arbetat som lärare i 14 år. Han bor och arbetar i en stor stad i

mellansverige. Intervjun med honom var 20 minuter lång. Namnen är fingerade.

Jag hann inte transkribera intervjuerna så pass snabbt att de blev klara innan nästa

intervju skulle påbörjas. Det hade dock kunnat vara bra då det kunnat ge idéer till kommande

intervjuer. Alla intervjuer transkriberades och transkriberingarna gjordes på samma sätt, jag

lyssnade på intervjun och skrev ner på datorn. Intervjuerna anonymiserades när jag skrev ut

dem (Hallin & Helin 2018, s. 72).

Efter transkriberingen började jag att, utifrån mina frågeställningar, strukturera upp och

sammanfatta lärarnas svar.. De teman och mönster som jag, utanför frågeställningarna,

upplevde var relevanta för min studie blev sedan presenterade i slutet av resultatdelen. (Hedin

1996, s. 8-11)
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Citaten som presenteras i resultatdelen är normaliserade till skriftstandardspråk för att göra

texten mer läsvänlig.

4 Resultat

Resultatdelen är uppbyggd i fyra delar. Den första ger en allmän beskrivning om de

intervjuade lärarnas spontana tankar om innehållsmomentet språkhistoria. Den andra delen

presenterar svar på vad lärarna tycker eleverna ska lära sig i språkhistoria, först redovisas hur

undervisningen ser ut och sedan vilka övergripande mål som lärarna tycker är viktiga. Den

tredje delen redogör för vad lärarna menar är nyttan med språkhistoria. Fjärde delen återger

de intervjuade lärarnas tankar om min tidigare gjorda enkäts svar, närmare bestämt varför de

tror att språkhistorieundervisningen ser ut som den gör.

4.1 Spontana tankar om språkhistoria

Studiens första frågeställning är: Vad är lärarnas spontana tankar om innehållsmomentet

språkhistoria? I det här avsnittet presenteras lärarnas svar.

Anna säger:

För det första kan jag säga jag tycker det är jätteroligt att undervisa i språkhistoria, jag tycker det är synd att det

kommer så pass sent i svenskutbildningen för att det ger eleverna en väldigt bra insyn att få till hur språket har

förändrats till det vi pratar idag.

Även Johanna tycker om att undervisa i språkhistoria:

Jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag tycker att är ett lite underskattat innehåll i svenskämnet. Personligen

har jag ett intresse av det just för att det har kopplingen till historia och har man en bra historiemedvetenhet så

kan man ju få det här innehållet att bli ganska så spännande och intressant.

Det gör också Fredrik:
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Jag tycker att det är ett kul moment och jag har faktiskt jobbat väldigt mycket med det momentet och har hittat

ett bra upplägg som jag har […] jag skulle nästan säga att det är ett av mina favoritmoment i hela svenskan

liksom  […]  alltså sett över alla kurser som man har på gymnasiet.

Jörgen har däremot en annan bild av innehållsmomentet:

Det är inte ett moment jag brinner för personligen. Det har att göra med olika saker. Jag tyckte att det var

intressant att läsa på universitetet. Men att köra i Svenska 3 och SVA 3, tycker jag det är svårt att ibland avgöra

vad som är relevant och skulle vara viktigt för eleverna. Jag kan ibland känna att det är ett moment som jag bara

vill köra igenom.

Han tycker också att det kan bli för generellt för att det ska bli intressant för eleverna och att
man skulle behöva lägga mer tid och kraft på språkhistorian:

Hur hänger det ihop på riktigt? Lite mer detaljerat. Många gånger blir det väldigt generellt och på ytan. Det blir

mycket kursboken. Här blir det mycket att vi kör dom här sidorna som täcker dom delarna vi måste.

Tre av fyra lärare intervjuade lärare har en positiv bild av språkhistoria. Jörgen upplever att

innehållsmomentet är något han bara vill köra igenom.

4.2 Vad ska eleverna lära sig i språkhistoria?

Här presenteras svar som syftar till att svara på studiens andra och tredje frågeställning, Hur

ser undervisningen ut ? Vad ska eleverna lära sig i språkhistoria? Svaren är samlade under

nedanstående underrubriker.

4.2.1 Vilket material används? Och hur går undervisningen till i praktiken?

En beskrivning av undervisningen samt materialet som lärarna använder sig av i språkhistoria

redovisas i detta avsnitt.

Johanna har samlat på sig material från ett kompendium som hon hade när hon läste

språkhistoria på universitet och hon har tagit en del material från Gertrud Petterssons

“Svenska språket under sjuhundra år”. Hon säger:
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Man kan säga att jag har plockat ut mitten på kanelbullen på olika läroböcker genom att ta ut olika texter som

jag tycker är intressanta till exempel i äldre Västgötalagen finns det ändå ur brottsbalken där det då liksom finns

ett kort utdrag från en paragraf och sen så en modern översättning på det.

När eleverna ska lära sig om övergången nysvenska till nusvenska brukar hon använda “Röda

rummet” av August Strindberg. Johanna undervisar på distans och en grundsten i hennes

undervisning är en Youtubeföreläsning som hon gjort, som eleverna tar del av.

Fredrik går igenom språkhistorian kronologiskt från runskrifter till nutid. Han använder sig

av läroboken “Svenska impulser 3” och de textexempel han arbetar med är Gustav Vasas

bibel, Svenska Argus och Nya testamentet. Ett modernt textexempel han arbetar med är

“Snabba cash” av Jens Lapidus. Hans undervisning bygger på Powerpointföreläsningar,

övningar och diskussioner. Han avslutar momentet med ett digitalt prov. Provet beskriver

Fredrik som:

Ganska många kryssfrågor men också resonerande frågor så det är en kombo av kryssfrågor för att beta av

liksom det hära och sen så avsluta med två frågor där man ska skriva svaren. Den ena tror jag handlar om ‘det är

önskvärt att gå över till ett språk i hela världen eller om man ska bibehålla olika språk’ så ska man välja för eller

emot och den andra handlar om att man ska resonera om hur svenska kommer att förändras i framtiden.”

Anna använder läromedlet “Svenska impulser” och “Svenska helt enkelt”. De texter hon

arbetar med är landskapslagarna, speciellt äldre västgötalagen, runstenar, äldre artiklar från

Aftonbladet, hov- och riddarlitteratur och utdrag från “Röda rummet”. Utöver detta har hon

samlat en hel del eget material från till exempel universitetsstudier. Ett exempel på en uppgift

som hon ger eleverna är att hon låter dem göra språkpoddar:

Dom är utformade ungefär som Språket i p1, lite så, ja asså språkhistorian är ju väldigt stor, dom har liksom fått

inrikta sig om någonting t.ex. om dom har tyckt dom grammatiska förändringarna har varit mest intressanta så

har dom fått göra nedstamp i olika delar av historien för att sen kunna dra nån form av slutsats kring varför

språk förändras och hur det kommer se ut i framtiden.

Jörgen utgår från epokerna och använder texter som runstenar, Svenska Argus, Gustav

Wasas bibel, Västgötalagen och en Strindbergtext.
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Jag brukar vilja skapa ett intresse genom de olika epokerna. Vad är typiskt här och vad ser vi? Vad känner vi

igen och vad känner vi inte igen? Grundtänket är att vi utgår från texter.

Samtliga fyra intervjuade lärare undervisar i språkhistoria med hjälp av textexempel och

läromedelsböcker.

4.2.2 Övergripande målen med språkhistoria

Här redovisas vad lärarna anser är övergripande mål inom språkhistoria.

Anna vill att eleverna ska lära sig att språk inte är en absolut kunskap men även att språk inte

är statiskt utan föränderligt. Hon säger:

Språk är ju nånting som vi alla är delaktiga till  […]  utifrån hur vi använder språket så förändras det och att vi

fastnar aldrig på ett ställe utan i och med nya intryck ja men det är som att samhället påverkar språket.

Sedan är hon inne på att eleverna ska få med sig en historisk språkskatt:

Man vill att dom ska ha med sig, den här, vad ska man säga, aa men den här historiska språkskatten som vi

faktiskt har i Sverige. Det är det man vill att dom ska ha med sig.

Fredrik vill att eleverna ska få en känsla för vad svenskan är för språk, att språket inte alltid

har sett ut som det gör idag och att det har blivit påverkad av en rad språk genom åren. Han

säger:

Svenska är en produkt av massa andra språk

Sedan ger han ett mer specifikt svar om vad de ska kunna:

Kanske inte årtal men man ska kunna epokerna i rätt ordning och man ska kunna känna igen ett utdrag från

Gustav Wasas bibel.

Johanna förklarar att hon vill att eleverna ska lära sig att se hur språkutveckling går till på ett

övergripande plan:
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Att språket är i ständig förändring och att det är vi som använder språket som är med och förändrar.  […]  För

mig är det liksom inte viktigt att dom ska kunna liksom dativformerna och allt dedär  […]  att de ska se det

övergripande; vad är det som skapar förändringar i språket och kanske också se hur språkförändringar och

samhället påverkar varandra […]  Att saker som sker i samhället påverkar språket och att språket i sig också,

eller språkförändringen, kan i sig påverka samhället. Såsom typ du-reformen. Det är inte bara en språklig

förändring det är också en förändring som är med och påverkar samhället litegrann.

Det är inte detaljerna som är det viktiga utan någon slags historiemedvetenhet, menar hon.

Vidare berättar hon att hon tror att det är svårare att få med sig eleverna om man vill att de

ska kunna läsa Futharken och Äldre Västgötalagen utan svårigheter.

När det kommer till vad Jörgen menar är de övergripande målen med språkhistorian svarar

han:

Svenskan är ett gammalt språk och har genomgått stora förändringar. Svenskan vi har idag är väldigt olik det

som vi kallade svenska från början. Den insikten liksom. Det upplever jag inte är helt självklart för eleverna.

Sammanfattningsvis kan man säga lärarna vill att eleverna ska få en övergripande bild om hur

svenska språket förändrats genom åren. Eleverna ska få med sig insikten om att språket är

föränderligt och samhället påverkar språket. De ska också få en känsla för vad svenskan är

för språk, att svenskan är ett gammalt språk, påverkat av en rad andra språk genom åren och

inte alltid sett ut som det gör idag.

Samtidigt är det inte lika viktigt att eleverna lär sig detaljer eller utantillkunskap. Som till

exempel alla dativformer, årtal eller kunna läsa Äldre Västgötalagen flytande.

4.3 Vilken nytta har eleverna av kunskaper inom språkhistoria?

Här presenteras resultat som syftar till att svara på studiens fjärde frågeställning. Vad är

nyttan med språkhistorisk kunskap?

Fredrik är även här inne på att det handlar om en känsla för språk och formulerar nyttan med

språkhistorisk kunskap enligt följande:
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Aa men det är väl överlag oj vad ska man säga nej *skratt* det är svårt att peka på nåt sånt där jätteavgörande

men det är som sagt en känsla för språkutvecklingen det har man man väl alltid nytta av och det är också en

nytta att känna till det för när man ska lära sig nya språk framöver och förstå dem. Kan man förstå språk och hur

språk utvecklas kan man kanske också […]  nyttan är väl att man förstår dom som pratar andra språk liksom och

alltså en sorts  […]  förhoppningsvis i längden en sorts förbättrad integrering i samhället att man förstår andra

människor som kommer från andra kulturer och sånt liksom att vi också är en del av flera kulturer och flera

språk.

Anna hävdar att språkhistorisk kunskap ger eleverna en väldigt bra insyn till hur språket har

förändrats till det vi pratar idag:

Det handlar också om att visa dom hur språk fungerar i olika sammanhang att man man kanske skriver på ett

sätt men talar på ett annat sätt att dom får med sig sådana kunskaper ja men vidare till att läsa på universitet för

jag undervisar på högskoleförberedande program så att det är väl det man vill att dom ska ha med sig.

Dessutom menar hon att kunskap inom språkhistoria och till exempel förståelsen om hur

språk fungerar i olika sammanhang förbereder eleverna för vidare studier:

Just att det är en ingångsport till andra språk. det är det som är det viktiga. För att här det är här dom får se alltså

alla likheter som finns med andra språk, vilket kan skapa ett intresse att lära sig mer såklart  […]  God kunskap i

svenska kan också ge dig bra kunskaper i andra språk, till exempel engelska.

Johanna är inne på att läran om språkets förändring kan leda till att eleverna får praktisk

nytta av kunskapen i andra skolsammanhang:

Det är vi själva som är med och förändrar och att någonstans försöka lyfta fram det för eleverna. Det vill jag nog

ändå påstå att jag tycker många får med sig. För att när de ska skriva utredande texter, många är intresserade av

att titta på hur chattspråket förändrar deras vardagliga språkbruk och hur det kanske också påverkar hur de

skriver i mera formella sammanhang i skolan.

Jörgen är mer kluven till nyttan med språkhistorisk kunskap:

Den bilden har jag inte riktigt klar för mig. Jag har nog kört fast lite och kommer inte vidare. Det känns okej

iallafall. Men nyfikenheten på språk, språks utveckling. Det är nåt där man skulle vilja fånga upp. Jag kan känna

att det är viktig kunskap och det här ska man kunna. Det jag tycker dör lite för mig, svenska språkets framtid.
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Det är något som jag skulle vilja stanna längre vid. Vart är vi påväg nu? “Det blir ofta “”engelskan kommer ta

över”” och sen är det över.

För att sammanfatta: vad är då egentligen nyttan med språkhistorisk kunskap enligt de

intervjuade lärarna? Först och främst finns en nytta med att man får en känsla för

språkutveckling. Framförallt när man ska lära sig nya språk är det nyttigt att känna till hur ett

språk är utvecklat och har förändrats. Nyttan är också att man får en ökad förståelse för

människor som talar andra språk och deras kulturer. Detta kan leda till en ökad integrering.

Något annat som man har nytta av om man studerar språkhistoria är hur språk

används i olika sammanhang. Det här kan få följderna att man blir bättre förberedd för vidare

studier samt ha nytta av kunskapen i andra skolsammanhang.

4.4 Varför ser undervisningen i språkhistoria ut som den gör?

Min femte frågeställning handlar om varför språkhistorieundervisningen ser ut som den gör. I

min enkät fick jag reda på att språkhistoria oftast undervisades i ett lektionsbestämt block.

Språkhistoria återkom heller inte under kursens gång, det var avklarat när blocket var klart.

Jag frågade lärarna som jag intervjuade varför de trodde att det såg ut så.

Johanna tror det beror på ointresse och okunskap:

Ointresse och att det det kräver en större kunskap från den enskilda läraren som har att göra med historisk

kunskap som kanske inte alla har.. Att man känner att det är någonting man måste dra sig igenom och man får

panikläsa lite innantill men att det också har att göra med att man kanske inte riktigt ser vad är det som händer i

samhället under den historiska tiden, hur det ser ut där, vem är det som har makten och så vidare. För det är sånt

som är med och påverkar också. Så jag tror att det är det som är lite kruxet i språkhistoria för det är mer än bara

grammatik, man måste också förstå hur Sverige ser ut under den här perioden om man säger så. Och jag tänker

också att man kanske blev svensklärare för man tycker att det är kul att skriva texter, läsa och tala och att

historiadelen blir för många påklistrat.

Fredrik är inne på att det handlar om bekvämlighet och att man arbetar provinriktat:

Av flera anledningar, dels är det bekvämt att göra så med alla ämnen på nåt sätt att hålla dem separerade från

varandra för att liksom tydligheten för eleverna att göra ett moment och sen gå vidare men oxå att man måste
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göra så mycket annat i svenska 3 liksom det är ju det, jobba mot dom här nationella proven som man har, där

argumenterade tal o vetenskapligt PM o det tar ju mycket tid men jag tror att liksom nu kanske det kommer en

fråga om det sen men det här språkhistoriamomentet hänger ju ihop med moment från svenska 2 och svenska 1

också med språksociologi och nordiska grannspråk och sådär så man får kanske se det mer som att det hänger

ihop under årskurserna snarare än att det hänger ihop med andra moment inom ramen för samma kurs.

Anna tror det beror på flera anledningar:

För det första tror jag att det finns många som för det första inte tycker att det så roligt själv, man tycker andra

delar i kursen är roligare. Sen är det ju också det att väldigt mycket av kursen går åt nationella prov. Sen

eftersom kursinnehållet också är så stort i kurserna så kommer man inte […]  tiden finns inte att liksom

återkomma kontinuerligt till det eftersom ja men eftersom man måste hinna med annat också jag tror att det är

det som är dom största orsakerna faktiskt.

Jörgen bekräftar resultatet jag fick i min enkätstudie och talar i resultatets första del
ordagrant om att språkhistorian är något han vill köra igenom. Han menar också att det kan
vara svårt att inspirera eleverna:

Och sen är det få elever som blir inspirerade av att jobba med dessa delar. Det finns inte ett genuint intresse eller

nyfikenhet från eleverna. Men för att komma dit skulle man behöva jobba lite mer djupgående, för att göra det

mer intressant. Det saknas så mycket grundläggande kunskaper kring det så för att det ska bli bra behöver man

nog köra lite mer djupdykande, i flera veckor och bygga upp någon slags förkunskap om språk och

språkfamiljer och det är kanske då det skulle bli mer intressant. Hur hänger det ihop på riktigt? Lite mer

detaljerat. Många gånger blir det väldigt generellt och på ytan.

Varför undervisning i språkhistoria tenderar att ske i lektionsbestämda block för att sedan inte

återkomma till stoffet tror lärarna beror på ointresse, avsaknad av kunskap, tidsbrist,

bortprioriteringar och bekvämlighet.

4.4.1 Integrering med andra innehållsmoment

Från min enkät gick också att utläsa att språkhistoria brukade integreras med andra

innehållsmoment i svenskämnet men sällan med innehåll från den litteraturvetenskapliga

delen. Jag frågade lärarna om och hur de integrerade språkhistoria med andra

innehållsmoment.
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Jörgen om integrering med andra innehållsmoment:

Klockrent är att köra muntligt. Olika typer av tal eller muntlig framställning. Jag har också arbetat med mycket

diskussion. Man skulle kunna jobba med någon utredande text, och det har jag också gjort.

Anna berättar om hur hon integrerar vetenskapligt skrivande med språkhistoria:
För att liksom täcka hela (området) vi har också skrivit PM på området för att liksom få in allting så att på det

sättet är det roligt det ger en kontinuitet för eleverna också det är inte bara någonting man bara, vad ska man

säga då,  […]  prickar av och så går man vidare utan det är nånting som man liksom kan följa genom hela kursen

och komma tillbaka till liksom den där språkvetenskapliga utgångspunkten tänker jag.

Fredrik menar, angående att integrera språkhistoria med litteratur, att det är något man borde

göra mer av men att det är svårt:

Vi läser inga längre texter så kopplingen blir väldigt ytlig om man säger så. Vi läser ju inte hela GW-bibel eller

hela äldre VGlagen eller någon annan text eller ens längre utdrag från det så jag får väl säga att jag gör det

enkelt för mig […]  Såklart så skulle man man kunna göra det. Verkligen. Det borde man ju göra. Men det är

sånt där som man liksom  […]  det kommer ju mer och mer sånt ju mer man har jobbat […]  Det har varit svårt

som ung lärare eller ny lärare för den delen att få med alla sådana där smarta kopplingar som finns men dom

som sagt kommer mer och mer och ju mer man jobbar med sitt material ju mer sånt där känner man igen och

kan göra kopplingar. Det tydligaste exemplet är ju grammatiken att man börjar bli bättre och bättre på att väva in

det i allt man håller på med istället för att bara köra ett renodlat grammatikmoment vilket man iofs. gör också.

Men det är klart man skulle kunna göra det o det blir mer o mer men det är fortfarande ganska lite av det. Det är

svaret på frågan.

Johanna resonerade angående integrering av innehållsmoment och från vilket håll
integreringen sker, om språkhistoriska aspekter kommer in när eleverna läser skönlitteratur
eller om äldre litteratur är en del av språkhistoriemomentet:

Alltså jag försöker då kanske inte (integrera)  när jag är inne på litteraturhistoria, det läser dom mer i Svenska 2

så det blir ett litet ett glapp där. Och i Svenska 3 är det mer fördjupade litterära analyser och då skulle man ju

kunna integrera på ett sånt perspektiv. Det är inget som jag själv har tänkt på innan men om jag brainstormar

precis i den här stunden kan man göra en utveckling över tid och titta på då i olika former av texter. Romaner

har inte alltid funnits, utan det är därför vi får titta på exempelvis äldre Västgöta-lagen från 1200-talet för det

finns inte så mycket svensk litteratur från den tiden, i alla fall nedskrivet om man säger så. Men jag försöker

ändå visa texter från perioden och tänker att någonstans kommer man in då i litteratursvängen i alla fall men det

är ju ändå kopplat till innehållet språkhistoria. Men tittar man då på övergången yngre nysvenska och nusvenska
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då tar jag ju gärna upp “Röda rummet” och visar och man kan ta Selma Lagerlöf exempelvis. Så man får det i

litteraturen. Sen kan jag absolut nämna det när jag sitter och pratar litteraturhistoria ur ett realistiskt perspektiv

eller realismperspektiv och förklarar då att här har vi ju, ett tidigare sätt på att skriva verb.

Jag frågade också Johanna om hon brukade ta upp språkhistoriska aspekter när eleverna
läste och arbetade med skönlitteratur:

Det kan komma upp liksom men det är inte det som är det primära om man säger så. Utan det det är åt det första

hållet mer skulle jag säga. Man har tillräckligt mycket annat att försöka få fram till eleverna när man utgår från

det andra hållet om man säger så.

Lärarna integrerade språkhistoria med vetenskapligt skrivande, muntlig framställning och

utredande texter. Det stämmer också överens med resultatet i min enkätstudie, det vill säga att

språkhistoria ofta integreras med något annat innehållsmoment från den språkvetenskapliga

delen av ämnet. När det kommer till integrering med litteraturvetenskapliga delarna av ämnet

framkom det att kortare romanutdrag från olika tidsepoker lästes. Gällande den andra vägen,

att exempelvis belysa historiska aspekter av språket när man arbetar med skönlitteratur

framkom det att det inte var primärt och att fokus låg på att få fram andra delar till eleverna

än de historiska. Samtidigt menade Fredrik att det var svårt som ung lärare att “hitta sådana

smarta kopplingar” men när det till exempel rörde grammatik hade han med åren blivit bättre

på att väva in det i andra moment.

4.5 Teman

I det här kapitlet presenterar jag de teman jag hittat.

4.5.1 Delaktighet, gemenskap och en inkörsport till andra språk

Ett mönster jag kunde tyda handlade om språkhistoria och delaktighet. Att språket skapas av

brukarna var något lärarna pekade på som var viktigt för eleverna att förstå. En

delaktighetskänsla i språkutvecklingen skulle förmedlas, det var tydligt och återkom hos

Johanna och Anna. Att eleverna ska lära sig att alla är delaktiga i språkutvecklingen var

alltså något som de intervjuade lärarna tycker eleverna ska lära sig inom språkhistoria. Enligt

Fredrik verkar det också som att språkhistorisk kunskap har större nytta än de

kunskapsmässiga och han beskriver att kunskap inom innehållsmomentet kan leda till att
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eleverna utvecklar egenskaper som kan beskrivas som värdegrundsmässiga. Språkhistorisk

kunskap leder till att eleverna känner gemenskap med andra språk och länder. Dessutom

skapas förutsättningar för att i framtiden lära sig nya språk.

5 Resultatdiskussion

I detta avsnittet diskuterar jag resultatet utifrån mina utgångspunkter.

5.1 Webbenkät
I Webbenkäten som jag gjorde under föregående svensktermin på universitet i min

7.5hp-uppsats fick jag reda på att Språkhistoria ofta undervisas i ett lektionsbestämt block,

sällan återkommer under kursens gång och oftast integreras med något innehållsmoment från

den språkvetenskapliga delen av ämnen och sällan med innehållsmoment från den

litteraturvetenskapliga delen.

Att språkhistoria ofta undervisas som ett lektionsbestämt block som man inte återkom till och

att det sällan integreras med något från litteraturdelen verkade inte förvåna lärarna. De

intervjuade lärarna arbetar på ett likartat sätt med ungefär samma urval av språkhistoriska

texter. Läromedlet verkar styra en hel del. Jörgen uttrycker det som att han hade velat gå mer

in på detaljerna och djupdyka, då tror han att det skulle bli bättre. Han pratar också om att det

finns en tröskel som man måste komma över. Jag nämner också tröskelmetaforen i den här

studiens inledning. Att komma över tröskeln kan vara nyckeln till att att utnyttja

språkhistorians fulla didaktiska potential. En väg dit är förmodligen att inte bara “köra

igenom” innehållsmomentet, för att återigen låna Jörgens uttryck. Att integrera språkhistoria

med annat i svenskan och att återkomma till det, tror jag gör att eleverna får ett sammanhang

och lär sig mer.

5.2 Didaktisk utgångspunkt
Min didaktiska utgångspunkt, de didaktiska frågorna vad, hur och varför, har genomsyrat hela

studien och dess resultat. Hur lärarna arbetar med språkhistoria, varför man ska lära sig det

och de övergripande målen med språkhistoria (vad) har presenterats. När dessa frågor är så

viktiga att ha i bakhuvudet när man planerar lektioner ser jag det som mycket intressant att se
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hur lärare själva svarar på dem gällande sin egen undervisning. Jag tycker att studien på ett

bra sätt har tydliggjort syftet med språkhistoria och lärarna har kunnat redogöra för hur de

didaktiska frågorna synkar med innehållsmomentet.

5.3 Ämnessynen
När intervjuerna nu har analyserats går det att se olika prov på vilken typ av kunskap som

värdesätts av de olika lärarna och vilken typ av ämnessyn som präglar undervisningen. Ser

man på svenska som ett färdighetsämne, ett erfarenhetspedagogiskt ämne eller som ett

litteraturhistoriskt bildningsämne? (Malmgren 1996) Mitt svar är att utifrån lärarnas

beskrivningar av vad de anser är viktigt att eleverna lär sig, hur deras undervisning ser ut och

vad som är nyttan med språkhistoria, hävdar jag att man kan se spår av alla tre ämnessyner i

undervisningen.

När Anna talar om att hon vill att eleverna ska få ta del av språkskatten kopplar jag det direkt

till synen på svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Lärarens huvuduppgift är att

förmedla ett kulturarv i formen av en litterär kanon. Precis så kanske inte jag skulle beskriva

samtliga lärares undervisning i språkhistoria men det finns däremot tydliga spår av att det är

viktigt att förmedla och visa några specifika texter för eleverna som till exempel Gustav

Vasas bibel, Äldre Västgöta-lagen och någon text av Strindberg. Ämnet blir ganska

förutbestämt, som Malmberg säger (1996). Så man skulle alltså kunna tala om någon form av

kanon och gemensam referensram, dock inom den svenska språkhistorieundervisningen. Den

här ämnessynen stämmer också överens med Josefssons (2011) tanke om att Språkhistoria

kan motiveras utifrån ett allmänbildningsperspektiv.

Jag ser också spår av ämnessynen “Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne”, framförallt

gör jag det när lärarna ska formulera nyttan och de övergripande målen med språkhistoria. I

den här ämnessynen är ett mål att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse

gällande humanistiska problem (Malmgren 1996). Det tycker jag går att koppla till vissa av

lärarnas svar gällande att man med kunskap inom språkhistoria kan få en förståelse för andra

språk och kulturer, “vilket i längden skulle kunna leda till en ökad integration”, som Fredrik

säger. Malmgren (1996) menar också att ett intresse för omvärlden är en förutsättning för

lärande och det är också något som jag ser flera av de lärare jag intervjuat vara inne på.
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“Svenska som färdighetsämne” är kanske den ämnessyn jag ser minst av i min

undersökning. Jag får ingen bild av att eleverna arbetar med färdighetsövningar för att lära

sig språkliga delfärdigheter. Däremot stämmer bilden överens med att undervisningen är

momentsplittrad. I den här ämnesuppfattningen ska de språkliga tekniker eleverna lär sig

kunna överföras i språkliga situationer och man ska få nytta av dem i vardagen. Med tanke på

att den här studien intresserar sig för just nyttan med språkhistoria är det intressant att det

också tas upp i den här ämnessynen. Eleverna kanske inte färdighetstränar, men de studerar

språkhistoria för att bli bättre rustade för andra situationer.. Till exempel ser jag vissa drag av

den här ämnessynen i Johannas uttalande om att “kunskap inom språkhistoria kan göra att

eleverna blir bättre förberedda för andra skolsammanhang”. Pettersson (2014) menar dock att

språkdelen i svenskämnet oftast diskuteras utifrån ett färdighetsperspektiv. Lärarna i den här

studien ger däremot en relativt enhetlig bild av att det inte är utantillkunskapen som är det

viktiga, det är att få en övergripande förståelse och känsla för hur det svenska språket

utvecklats.

5.4 Den språkhistoriska kunskapens värde
I Jonatan Petterssons “den språkhistoriska kunskapens värde” diskuterar han den stora

didaktiska potentialen i språkhistorian som han i många fall tycker går förlorad. Han framför

en idé där han bland annat tar upp att många formuleringar i läroplanen skulle behöva

historiska tillägg. Skiljer de intervjuade lärarnas “nyttoformuleringar” sig med Petterssons

värde? Eller ser de liknande ut? Kan man klandra svensklärare för en bristande historisk

kunskap?

Kunskap inom språkhistoria kan hjälpa oss att förstå varandra och ge ett stöd för att

förhålla oss till språksamhället omkring oss enligt Pettersson (2014). Just att språkhistorisk

kunskap kan ge eleverna en ökad förståelse för varandra är också ett tydligt tema som jag ser

i min studies resultat. Språkhistorisk kunskap kan leda till att eleverna kan känna en ökad

gemenskap mellan andra länder och en ökad acceptans och förståelse för andra kulturer,

vilket kan leda till en förbättrad integration. Så resonerade Fredrik och Anna och det

påminner om Petterssons tankar. Det här kan vara ett svar på vad nyttan med språkhistoria är.

Det finns något som är nyttigt ur ett stort, samhälleligt perspektiv. Att motivera språkhistorisk

kunskap på det här sättet faller in i ett av skolans övergripande uppdrag, att fostra
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demokratiska medborgare. Följaktligen skulle det alltså finnas en stor nytta med

språkhistorisk kunskap, inte bara för eleverna, utan för samhället i stort. Att kunna formulera

ett sådant syfte med språkhistoria för blivande lärare skulle kunna göra att dess plats i

svenskundervisningen blir självklar och inte något som bara “bockas av” på grund av att det

står med i det centrala innehållet.

Petterssons diskuterar om att ett mål med utvecklingen av en språkhistoriedidaktik är

att implementera en historisk medvetenhet om språket. En historisk medvetenhet om språket,

som skulle vara någon slags ideal slutprodukt av en didaktisering av språkhistorian, är ett

begrepp som springer ur historieämnet och historiemedvetenhet. Det begreppet kommer upp i

ett fall under intervjuerna och det är också från en lärare, Johanna, som också undervisar i

historia. Johanna och Pettersson (2014) står här på samma sida och det skulle kunna visa att

en historisk kunskapsgrund som svensklärare är en fördel för att se nyttan med språkhistoria

och för att skapa en meningsfull undervisning för eleverna.
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