
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

”Man måste erövra begreppen” 
En studie av undervisande 

gymnasielärares attityder gentemot 
språkets roll i historieundervisningen 

Daniel Henriksson 

Handledare:  Håkan Forsberg 

Examinator: Stellan Sundh 

Rapport nr: 2015vt01518 



 

 2 

Abstract 

This study is about how teachers of history at different upper secondary schools in Uppsala think 

and talk about the role language plays in the classroom and in education in general. In order to 

find this out, interviews were carried out with five teachers of history at four different upper 

secondary schools in Uppsala. This study has an analysis of the statements by and interviews with 

the teachers in a wide context by using a previous study carried out in Uppsala, which categorizes 

the upper secondary schools of Uppsala into a social field based upon what assets their students 

have. These assets are estimated by using Bourdieu’s theory of symbolic, social and cultural 

capital. The statements by the teachers are thus analyzed using this previous study as a 

background. 

The study shows that the teachers involved all agree that language use is the most important 

aspect of teaching. The teachers also agree about the fact that when it comes to history as a 

subject, one of the most important parts related to language is the terminology used. However, 

there is a difference between teachers working at schools with students who do not possess as 

many assets of language and teachers working at schools with students who have a great many 

assets. Spoken language is used more deliberately in teaching at schools with low-achievers, and 

written language is used more deliberately at schools with high-achievers. 

The study also shows how teachers in their grading indirectly assign grades based on the 

students’ language skills, since a more developed language allows for a deeper and more coherent 

analysis of the subject matter.  

In the light of previous studies, the present study shows how low-achievers are more or less 

unable to reach higher grades due to the lack of language assets, the grading criteria and the way 

in which education is carried out, whereas high-achievers are more likely to reach higher grades 

based on their linguistic capabilities. 

 

Keywords: sociology of education, school language, symbolic capital, upper secondary school, 

history  
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Inledning 

Ordets och språkets makt har alltid varit någonting som har fascinerat mig. Jag var en tidig läsare 

– jag knäckte koden, som det heter, innan årskurs ett – och läste mycket och ofta. Genom att läsa 

många olika litterära genrer har jag med tiden, törs jag nog hävda, skaffat mig ett ganska gott 

grepp om det svenska språket, samt ett med tiden allt större ordförråd och en allt större 

kompetens även i andra språk. I och med att språket blev ett verktyg för mig, har jag också haft 

lätt för att tillgodogöra mig kunskap i skolan – det mesta skedde genom att läsa i läroböcker. Med 

tiden har jag också insett att språk är så mycket mer än ett sätt att kommunicera. Ett språk är 

också ett sätt att vara, och ett sätt att bete sig. Jag har märkt det själv, inte minst genom att 

jämföra de kontexter i vilka jag befinner mig – dels Uppsala, med universitetet, studentnationerna 

där diskussionerna är tvärvetenskapliga och har en akademisk prägel, och dels när jag åker hem 

till min hembyggd i Västergötland, där diskussionerna och sättet att tala om saker är annorlunda. 

Det handlar inte bara om dialektala sätt att uttala ord eller rena dialektala uttryck, utan även om 

vad det talas om. I min vänskapskrets i Uppsala diskuteras kanske Bourdieus teorier om socialt 

kapital, i det lilla samhället i Västergötland talas det om järnvägens eventuella upprustande. Vad 

som sägs, och hur det sägs, skiftar, och de som främst är delaktiga i den ena konversationen kan 

ha svårt att förstå den andra – Bourdieus teorier kan ganska snabbt avfärdas i en diskussion med 

folk hemifrån (”Vad har de för inverkan, egentligen?”), och järnvägens betydelse för det lilla 

samhället är ointressant i det akademiska diskussionsklimatet. Därmed inte sagt att någotdera är i 

sak oviktigt, men kontexten och människors värderingar och upplevelser bestämmer vad de 

tycker är viktigt. Det var det som fick mig att börja fundera på hur lärare egentligen ser på 

språkets roll i undervisningen, och hur elever från olika sociala bakgrunder som hamnar i ett, har 

det visat sig, socialt segregerat skolsystem hanteras språkmässigt i undervisning. Uppsatsens ämne 

kommer således handla om hur lärare på skolor med olika elevunderlag (i termer av elevernas 

symboliska tillgångar) ser på språkets roll i annan ämnesundervisning. De lärare som ställt upp på 

att bli intervjuade har mitt varmaste tack.  
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Bakgrund 

Människor kommunicerar ständigt. Både vardagligt med varandra i text och tal, men också med 

myndigheter. Inte minst kommunicerar vi inom ramen för den pedagogiska verksamheten, såväl 

på förskola som på universitetet och allting där emellan. Språkets roll i kunskapsförmedling är 

med andra ord central. Hur förhåller sig undervisningen i skolan till detta? I början av 2013 

skrevs en debattartikel av forskare vid Uppsala Universitet och Linköpings Universitet, där 

innehållet rörde studenternas dåliga språkkunskaper. I spetsen gick Hanna Enefalk, lektor i 

historia vid Uppsala Universitet. Enefalk skriver: ”Att historiestudenter saknar grundkunskaper i 

historia har vi accepterat. Men när de saknar redskapet för att ta till sig humanistisk vetenskap – 

språket – måste vi slå larm” skrivs det i artikeln.1 Återigen lyfts språk fram som en central del i 

hur kunskap förmedlas, och de problem som uppstår när elever inte längre kan använda sitt språk 

för att tillgodogöra sig kunskap eller för att sedan visa att de tillgodogjort sig kunskaper sätter 

käppar i hjulet för deras fortsatta studier – utan att kunna använda språket blir en akademisk 

karriär eller annan vidare utbildning svår. Om eleven dessutom får ett lågt betyg på grund av att 

denne inte förstått, eller inte med ett tydligt språk kunnat visa upp sina kuinskaper minskar 

chanserna för eleven att komma in på en utbildning. Den undermåliga förmågan att använda 

språket tar sig enligt artikeln uttryck i att studenterna blandar ihop ord och uttryck, vilket leder till 

att de missförstår texter och sedan även producerar oprecisa och inkorrekta egna alster. 

Studenters och elevers undermåliga kunskaper har, utöver Enefalk et als. artikel, diskuterats av 

bl.a. Anders Jakobsson vid Malmö Högskola. Han har fått anslag för ett forskningsprojekt 

centrerat kring elevers dåliga PISA-resultat i naturvetenskap och matematik. Han misstänker att 

det beror på språkförbistring – elevers generella och ämnesspecifika språkkunskaper är inte i 

paritet med vad som krävs för att på ett förtjänstfullt sätt kunna lösa uppgifterna.2 

Vid Uppsala Universitet verkar Caroline Liberg som professor vid Institutionen för pedagogik, 

doidaktik och utbildningsstudier. I Maria Lannvik Dunegårds artikel ”Ämnesspråket vägen till 

kunskap” intervjuas Liberg, och hon framhåller där vikten av vad hon kallar ”metaspråkligt och 

metakognitivt arbete” – förståelsen för att språket är relationellt och att ord och uttryck har olika 

betydelser beroende på i vilket sammanhang de befinner sig. 3 Likt Jakobsson fokuserar hon på 

naturvetenskaperna. Men hur är det egentligen ställt med lärares inställning till språkinlärning och 

ämnesspråksinlärning i de mjuka vetenskaperna? I den här uppsatsen riktas uppmärksamheten 

mot hur historielärare ställer sig till språkinlärning och ämnesspråk i sitt ämne. 

                                                 

 
1 Enefalk, Hanna.(2013) Våra studenter kan inte svenska. Uppsala Nya Tidning 130102 , 20150412 
2 För en beskrivning av projektet, se: https://www.wallenberg.com/MAW/projekt/reportage/ar-det-

sprakforbistring-bakom-svenska-elevers-daliga-resultat-i-naturvetenskap 20150516 
3 Lannvik Dunegård, Maria (2009). Ämnesspråket vägen till kunskap. Lärarnas nyheter. 20150412 

https://www.wallenberg.com/MAW/projekt/reportage/ar-det-sprakforbistring-bakom-svenska-elevers-daliga-resultat-i-naturvetenskap
https://www.wallenberg.com/MAW/projekt/reportage/ar-det-sprakforbistring-bakom-svenska-elevers-daliga-resultat-i-naturvetenskap
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Tidigare forskning 

Som nämndes i bakgrunden till detta arbete finns det forskning sedan tidigare som behandlar hur 

språket används inom undervisning, och då även hur det används inom andra ämnen än de rena 

språkämnena, till exempel Anders Jakobssons projekt som nämnts ovan. Däremot återfinns de 

flesta bidragen, likt Jakobsson, till den forskningen inom det naturvetenskapliga fältet, i den 

bemärkelsen att de behandlar språkets roll i de naturorienterade ämnena i skolan.  

Ett annat sådant exempel är Åsa af Geijerstam (2006) som i sin avhandling Att skriva i 

naturorienterade ämnen i skolan lyfter hur elevernas textproduktion förekommer i så gott som 

samtliga ämnen och hur eleverna under en dag rör sig mellan flera olika läs- och skrivpraktiker.4 

Af Geijerstam motiverar att studien behandlar just naturorienterade ämnen med att det är fler 

elever som inte uppnår målen i de ämnena jämfört med de samhällsorienterande ämnena. En av 

de orsaker hon pekar ut som kan ligga bakom detta är att de naturorienterande ämnena oftare 

uppfattas som svåra och krångliga, och då kanske för att den naturvetenskapliga disciplinen 

använder ett språkbruk som är komplicerat – af Geijerstam lyfter fram hur ”den 

naturvetenskapliga diskursen […] beskrivs som specifik med avseende på grammatik och ordval, 

och fjärran från det vardagliga språk och de vardagliga betydelser som de flesta elever använder 

utanför skolan”.5 Det som lyfts fram, att språkbruket kan vara relationellt är av vikt – att det, 

åtminstone enligt af Geijerstam, finns ett ämnesspecifikt, eller i varje fall naturvetenskapligt, sätt 

att behandla språket och tolka uttryck som är beroende av just den naturvetenskapliga kontexten, 

kontra till exempel den vardagliga. Af Geijerstam utgår i sin studie ifrån bl.a. begreppet dialogism, 

inom vilken ”…interaktionen och den dynamiska process genom vilken mening skapas mellan 

deltagare i en kommunikation”6 betonas. Det meningsbärande i språket är alltså något som 

skapas i mellanmänskliga interaktioner. Af Geijerstam utgår också från ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, vilket syftar till att ”…förklara relationen mellan mänskligt handlande och 

den kulturella, institutionella och historiska kontexten där handlandet sker”.7 Även här handlar 

det alltså om relationella situationer, ramar och kontexter. Det som skiljer af Geijerstams studie 

från den undersökning som görs i den här uppsatsen är just hennes naturorienterade fokus, samt 

att hon fortsätter med att använda sig av lingvistiska analysmetoder för att analysera språkets 

faktiska användning i klassrumssituationen. Just att hennes fokus ligger på de naturorienterade 

ämnena gör att det skapas lite av en lucka i det samhällsvetenskapligt relaterade fältet. 

                                                 

 
4 Af Geijerstam, Åsa. (2006) Att skriva i naturorienterade ämnen i skolan. Uppsala. Acta Universitatis Uppsaliensis  

s. 15 
5 Af Geijerstam s. 16 
6 Af Geijerstam s. 19 
7 Af Geijerstam s. 21 



 

 7 

En annan forskare som behandlar språkets roll i undervisningen är Mary J Schleppegrell som 

är verksam vid University of Michigan. Även Schleppegrell lyfter fram hur språket är centralt i 

undervisningssammanhang. ”Developing the kind of knowledge that comes through schooling 

requires that students learn to use language in new ways”8 skriver hon i början av sin bok The 

language of schooling. Schleppegrell betonar också att det inte bara är inlärningen i sig som sker via 

språket – även den bedömning av elevernas kunskaper som kontinuerligt sker i skolor är språkligt 

baserad. ”It is through language that school subjects are taught and it is through language that 

students’ understanding of concepts is diplayed and evaluated in school contexts”.9 Schleppegrell 

framhåller också hur viktigt det är för läraren att i sin aktiva yrkesroll beakta elevernas olika 

språkrelaterade förutsättningar, och hur det åligger läraren att se till att studenters olika språkliga 

förmågor som de har med sig när de kommer till skolan tas till vara och att eleverna får den hjälp 

de då behöver för att kunna tillgodogöra sig ett akademiskt språk. Vidare lyfter Schleppegrell 

fram hur elevernas olika förutsättningar när det kommer till språket i mångt och mycket kan 

härledas till elevernas sociala härkomst och det kapital det fått med sig från 

uppväxtförhållandena. Det kopplas allra tydligast ihop i citatet ”Linguistic features which are 

conventionalized and learned through schooling are part of a cultural and social class heritage 

which is made available to some speakers as young children and is not accessible to others 

outside of school”.10 Hon poängterar samma sak återigen när hon lyfter fram hur “Some [sic!] 

children’s ways of making meaning with language enable them to readily respond to the school’s 

expectations, but the ways of using language of others students do not”.11 Författaren lyfter 

också fram vikten av att lärarna i klassrummet till att börja med bejakar de språkrelaterade 

färdigheter eleverna i olika utsträckningar har med sig till skolan, men samtidigt att de ges 

möjligheten att utveckla sitt skolspråk. ”… it is important to value a wide range of ways of using 

language at shcool giving different languages, dialects, and ways of meaning more social value by 

having them shared in the schooling context. But it is also important to provide all students with 

access of academic ways of using English so they can participate in new kinds of learning at 

school”.12  

Det bör poängteras att  Schleppegrells studie i är skriven och utformad för en engelskspråkig 

kontext, och detta skulle kunna innebära ett problem då den här studien är utförd i en 

svenskspråkig kontext. Å andra sidan gör författaren flertalet gånger uttalanden om språk i största 

allmänhet, och många av poängerna som förs fram i hur språk bör användas med större 

medvetenhet i alla ämnen gör att studien blir relevant. En annan aspekt som gör att hennes studie 

                                                 

 
8 Schleppegrell, Mary J. (2004) The language of shcooling: a functional linguistics perspective. Mawhah, NJ. Lawrence 

Erlbaum Associates Inc.  s. 1 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Schleppegrell (2004) s. 21 
12 Ibid 
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hamnar lite utanför ramarna för vad den här studien skall behandla är att hon i sitt arbete jobbar 

med grammatiska och lingvistiska analyser av det faktiska språket som brukas i 

klassrumssituationer, och inte med lärarnas inställningar till och tankar kring språk och 

ämnesspråk. Däremot kan ju de praktiker hon upptäckt och använt sig av i sin analys vara 

användbara som ett analytiskt redskap och som någonting mot vilket man kan förstå och 

resonera kring resultaten av undersökningen i den här uppsatsen. 

Caroline Liberg är också en av de forskare som har fokuserat på språkets roll för elevers 

inlärning. Hon är bl.a. delförfattare till boken Att läsa och skriva, där hon skrivit två kapitel. Det 

första behandlar språk och kommunikation i stort. Där skriver hon bl.a. att ”[d]et är i mötet med 

andra människor vi skapar mening, vilket betyder att allt meningsskapande måste förstås som en 

social process som äger rum i ett socialt rum”:13 Med socialt rum menas då specifika situationer, 

och dessa situationer är i sin tur beroende av vilka erfarenheter de inblandade har med sig. Liberg 

kommenterar att saker som språklig stil påverkar uppfattningen, men också hur papperet ser ut, 

hur de som samtalar gestikulerar, luktar, vad de har på sig mm. Kommunikationen är alltså 

multimodal.14 Hon poängterar också hur fenomenet reproduktion finns inom språkutvecklingen. 

Reproduktion i sig innebär att man återskapar någonting man tidigare har upplevt, i det här 

sammanhanget någonting man har hört eller läst. Ett visst tolkningsutrymme finns, men den som 

reproducerar språket håller sig inom vissa mallar eller mönster. Det är alltså en förhållandevis 

styrd form av språklig produktion. Det andra kapitlet Liberg författat i boken behandlar läsning, 

skrivande och samtalet. När det kommer till skriven text lyfter Liberg fram dessa som 

dekonextualiserade – de är oberoende av det sammanhang i vilket de skrivs och läses. Skribenten 

får föreställa sig textens mottagare och deras reaktioner på innehållet, och mottagarna får i sin tur 

försöka skapa sig en bild av det texten handlar om. Liberg kommenterar här att många lärare 

upplever hur deras elever har svårt att skapa sådana bilder när de läser.15 Det som gör att Libergs 

studier inte fullt ut faller inom samma ramar som den här studien är att hon dels har en mer 

språkvetenskaplig infallsvinkel, samt att hon fokuserar på de tidigare skolåldrarna, i vissa fall upp 

till grundskolans mellanår, men inte når ända fram till gymnasiet. Däremot lyfter Liberg fram de 

sociala kontexterna i vilka språket existerar, och att hur språkbruk, språkproduktion och 

reproduktion av språket går till är beroende av dessa sociala kontexter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att språket är centralt i skolans kunskapsförmedling, och Olga 

Dysthe definierar i sin bok Det flerstämmiga klassrummet kunskap som en allmänt accepterad 

sanning. Andra sätt att se kunskap är bl.a. som något som accepteras eller skapas av en specifik, 

social grupp – vad kunskap innebär varierar då från grupp till grupp, och även gruppernas 

sammansättningar kan variera. I relation till detta lyfter Dysthe fram hur synen på språkets roll i 

                                                 

 
13 Liberg, Caroline (2007). Språk och kommunikation. I Liberg Caroline et. al. Att läsa och skriva: forskning och 

beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling   s. 8 
14 Liberg (2007) s. 8-9 
15 Liberg (2007) s. 26 
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inlärningsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken syn på kunskap som är rådande i den aktuella 

gruppen.16 Oavsett vilken syn på språkets roll i inlärningen som råder återfinns ett citat i Dysthes 

bok som mycket tydligt klargör hur språkets plats i undervisningen ser ut: ”[e]n lärare väljer inte 

om han eller hon ska använda språket i klassrummet eller ej – det är ett grundläggande element i 

undervisningen och inlärningen”.17 Vidare lyfter Dysthe även fram hur elever i historieämnet på 

gymnasiet, för att kunna sägas ha fått kunskap i ämnet, dels måste få ta del av fakta rörande 

historiska händelser och personer, men att sedan kunna reproducera dessa fakta är inte att 

betrakta som kunskap. Det blir kunskap först när eleven har integrerat stoffet i de 

kunskapsstrukturer eleven har med sig sedan innan, och denna integrering sker främst via språket. 

Vidare är värderingar och attityder en del av kunskapens struktur och kan inte skiljas från den. 

Till slut säger Dysthe även att kunskapen måste grundas i elevens livsvärld, eftersom inlärningens 

slutliga mål syftar till att möjliggöra för eleven att förstå både sig själv och sin omvärld, samt ge 

eleven verktyg för att kunna göra bedömningar och handla, både på ett individuellt plan och 

tillsammans med andra i olika sociala grupper.18  

Dysthe lyfter också fram skillnaden i hur det talade respektive det skrivna språket ses, och då 

till en början hur det skrivna språket av gemene man ofta uppfattas som det mer värdefulla 

språket – kanske eftersom alla kan tala, men att skriva är en färdighet man måste lära sig. Att 

bemästra skrivandets konst ger utövaren makt inom olika områden.19 Dysthe påpekar dock att 

det inte alltid har varit så, och hur det talade ordet tidigare värderats högre, av bl.a. Platon som 

ansåg att kunskap blev till i en dialog, och då en muntlig sådan.20 Skriftens svaghet ligger i dess 

permanens – det talade språket förändras dock ständigt, det är dess styrka.21 Är det då någon 

skillnad i hur det talade och skrivna språket fungerar i inlärning och analytiskt tänkande? På 1960-

talet hävdade Jack Goody, en engelsk antropolog, att skriften gav utövaren möjlighet att skapa en 

distans till det behandlade ämnet och i och med distansen skapas förutsättningar för ett mer 

abstrakt och analytiskt tänkande.22  

Även andra forskare har argumenterat för skriftspråkets pedagogiska fördelar genom att bl.a. 

lyfta fram hur den skrivna texten kräver mer av skribenten än det talade språket gör av talaren. 

Detta då  muntliga uttalanden existerar i en kontext, som förvisso krävs för att de skall förstås, 

måste dessa kontextuella ramar byggas in i det skrivna språket. Detta leder till, sett från en 

                                                 

 
16 Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära. Lund. Studentlitteratur. s. 

46-47 
17 Dysthe (1996), s. 14 
18 Dysthe (1996) s. 47 
19 Dysthe (1996) s. 79 
20 Dysthe (1996) s. 79-80 
21 Goody, Jack & Watt, Ian (1963) ”The consequences of literacy”. I Comparative studies in society and history. 

Vol. 5, No.3 s. 344 
22 Dysthe (1996) s. 81 
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pedagogisk vinkel, att producenten tvingas uttrycka sig på ett tydligare sätt, vilket ökar den 

kognitiva förmågan.23 

Utbildningssociologen Pierre Bourdieu och hans studier rörande språkets produktion och 

reproduktion är också relevanta för studien. Bourdieu lyfter fram vilka språkliga kvalitéer som i 

sig gör att språk accepteras: ”the competence adequate to produce sentences that are likely to be 

understood may be quite inadequate to produce sentences that are likely to be listened to, likely 

to be accepted in all the situations in which there is occasion to speak ”.24 Förmågan att tala är i 

sig inte sällsynt, den besitter alla människor. Däremot är förmågan att tala rätt i olika situationer 

mer sällsynt, och kopplad till människors sociala arv. Bourdieu kopplar inte detta till grammatiska 

färdigheter, utan snarare semantiska färdigheter och att kunna använda rätt ordval med en lite 

annorlunda betydelse än den som inte är accepterad. Han nämner detta i termer av ”…the 

specifically symbolic logic of differential deviations, or, in short, distinction”.25 

När det sedan handlar om den utbildningssociologiska aspekten av den tidigare forskningen är 

den främsta av de studier som är användbara för den här studien Emil Bertilssons avhandling 

från 2014: Skollärare – Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. I den skriver Bertilsson om 

Uppsalas skollandskap och om hur de gymnasieskolor som finns i Uppsala rekryterar elever från 

olika sociala grupper och med olika sociala bakgrunder och med olika socialt kapital, samt om hur 

rekryteringen av lärare till dessa olika skolor också baseras på lärarnas symboliska kapital. 

Dessutom överensstämmer elevunderlagets symboliska underlag på de olika skolorna med 

lärarnas symboliska tillgångar på samma skolor.26  

Det som inledningsvis kan sägas fattas i den tidigare forskningen är dels den ämnesrelaterade 

forskningen – den tidigare forskningen är antingen centrerad kring naturvetenskapliga ämnen 

eller skriven med ett lingvistiskt och språkvetenskapligt fokus. Några historievetenskapligt 

anknutna studier har inte stått att finna, utöver Dysthes relativt småskaliga bidrag – hennes studie 

riktar sig mot en bredare front, med flertalet ämnen. Dessutom är den forskning som är 

ämnesanknuten, i de förekommande fallen naturvetenskapligt, också den mer språkvetenskapligt 

inriktad. En koppling mellan de sociala förutsättningar som påverkar språkbruket och synen på 

språkets roll i undervisningen finns delvis, om man går till Bourdieu. Däremot är det i korsvägen 

mellan språkbruk, symboliskt kapital och historieämnet som en möjlig lucka uppstår. 

                                                 

 
23 Dysthe (1996) s. 83. För närmare diskussioner av detta, se bl.a. James Gee (1989) och David R Olson 

(1977). 
24 Bourdieu, Pierre (1991) Language and Symbolic Power. Cambridge. Polity Press. s. 55 
25 Ibid 
26 Bertilsson, Emil. (2014) Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. Uppsala. Acta Universitatis 

Upsaliensis s. 200-201 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur gymnasielärare i historia ser på språkets roll i 

undervisningen, främst i relation till ämnesspråket inom det egna ämnet. Fokus för studien riktas 

mot lärares inställning till ämnesbegrepp, ämnesspråk och vilken betydelse dessa begrepp har i 

undervisningen. Den faktiska klassrumspraktiken kommer alltså inte studeras inom ramarna för 

den här studien. De huvudsakliga frågeställningarna lyder som följer: 

 Hur ser inställningen till ämnesspråksundervisning och språkets roll i undervisningen ut  hos  

gymnasielärare i Uppsala?  

 Hur ser relationen ut mellan hur dessa inställningar hos lärarna kommer till uttryck och 

gymnasieskolornas skiftande rekrytering? 

Huvudfrågeställningarna kan sedan delas in i ett antal underfrågor. 

 Hur ser lärarna på det talade språket? 

 Hur ser lärarna på det skrivna språket? 

 Upplever lärarna att inställningen till språkets och/eller ämnesspråkets roll i undervisningen 

har förändrats under loppet av deras yrkesverksamma karriär? 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna göra ett försök att besvara de ovan ställda frågorna krävs analytiska redskap, och en 

begreppsapparat och en teori mot vilken resultaten kan förstås.Studien som sådan tar sin utgång i 

den utbildningssociologiska forskningsdisciplinen, och då mer precist i Pierre Bourdieu och hans 

kapitalbegrepp. Detta val har gjorts eftersom det sedan tidigare har gjorts en studie på Uppsalas 

skolor som har varit relevant för bl.a. urvalet av intervjupersoner, och i den studien har 

författaren utgått ifrån eller använt sig av Bourdieus teorier och begrepp. Studien ifråga är Emil 

Bertilssons Skollärare. Rekrytering till utbiuldning och yrke 1977-2009. Beslutet att fortsätta använda 

Bourdieu och hans begreppsapparat gör att Bertilssons studie och den här studien lättare kan 

sammankopplas.27 

Sociologi som enskilt forskningsfält beskrivs bl.a. som ”…utforskande av sociala eller 

samhälleliga förhållanden”28. Denna vida definition är framförallt använd i de fall där sociologi 

ingår i sammansättningar som till exempel just utbildningssociologi.29 Ett flertal framstående 

sociologer har varit verksamma inom det utbildningssociologiska fältet, så som Émile Durkheim, 

Basil Bernstein och just Pierre Bourdieu.  

Donald Broady, professor vid Institutionen för  pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala Universitet, skriver gällande Bourdieus bidrag till utbildningssociologin i stort att det 

vore att förenkla på ett felaktigt sätt att lyfta ut de direkt utbildningssociologiska aspekterna ur 

resten av Bourdieus sociologi. Detta då den utbildningssociologiska aspekten ständigt varit en del 

av Bourdieus arbete, men inom ramen för hans totala undersökningar av sociala och kulturella 

fenomen.30 Detta gör att Bourdieus utbildningssociologi använder sig av termer som står i direkt 

förhållande till hans övriga sociologiska begreppsapparat.  

Ett av de centrala begreppen i Bourdieus sociologiska begreppsapparat är begreppet kapital, 

som kan sägas vara någons ”värden, tillgångar eller resurser”.31 Kapitalet kan vara antingen ett 

ekonomiskt kapital eller ett symboliskt sådant, och det är just det senare som behandlas av 

Bourdieu. Broady beskriver det symboliska kapitalet på ett tämligen komprimerat sätt: 

”symboliskt kapital är det som erkännes”32 vilket till en början kan te sig som en väldigt vag 

                                                 

 
27 För en tydligare utveckling av innehållet i Bertilssons studie och dess relevans för den här undersökningen, 

se avsnittet om tidigare forskning ovan. 
28 Broady, Donald (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala. ILU, Uppsala 

universitet, s. 4 
29 Ibid 
30 Broady (1998), s. 5 
31 För en sammanfattning, se Broady (1998), s. 6. För en mer uttömmande föklaring, se Bourdieu, Pierre 

(1986) ”The forms of capital”. I  Richardson, John (Red.) Handbook of theory and research for the sociology of 

education. Westport. Greenwood Press 
32 Broady (1998), s. 6 
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definition. Det Bourdieu försöker få fram är att vissa människor, institutioner, titlar, texter, sätt 

att vara eller göra uppfattas som det rätta och åtnjuter någon form av aktning eller anseende – 

med Broadys ord ” det vill säga igenkännes och erkännes”33som just heder- eller aktningsvärda, 

sanna eller överlägsna. Detta leder oss fram till en precision av definitionen: ”symboliskt kapital 

är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och erkännes värde”.34 Att det 

symboliska kapitalet måste erkännas för att tillskrivas ett värde gör att det är relationellt värde – 

en akademisk examen inom teoretisk filosofi är ett symboliskt kapital inom universitetsvärlden 

eftersom det där finns en marknad för den sortens examina, medan det symboliska kapitalet 

snabbt försvinner om kontexten byts ut mot en bilverkstad. En annan grundförutsättning för det 

symboliska kapitalets fortsatta existens är att det ständigt återskapar sig själv, genom att det som 

till exempel lärare uppfattar som elevers begåvning. De begåvade eleverna besitter då vissa 

symboliska tillgångar – vissa värderingar, ett språkbruk som skolan premierar etc., som lärarna 

värderar högt då de själva genom sitt liv och/eller karriär och/eller tid på just den aktuella skolan 

har fostrats att själva skatta högt.35 I vissa studier där en större avgränsning har gjorts jobbar 

Bourdieu med mindre sorter mer specifikt kapital, så som utbildningskapital (goda betyg, eller en 

examen från ett aktat lärosäte) och språkligt kapital (förmåga att hantera språket på ett sätt som 

skapar respekt). Hur dessa kapitaltillgångar sedan formeras och utmärker olika sociala klasser 

benämner Bourdieu habitus. 36 En specifik grupps tillgångar och sätt att vara utgör deras habitus, 

men det kan också gälla en individ eller en annan s.k. agent.37 

Detta kan sättas i direkt relation till det Bertilsson skriver i sin avhandling. ”Ett annat sätt att 

beskriva skillnaderna i skolsystemet […] är att ta utgångspunkt i sociala skillnader. Exempelvis 

skillnader vad gäller sociala gruppers användande av utbildningssystemet eller hur 

utbildningssystemet är strukturerat”.38 Bertilsson använder sedan kapitalbegrppet och elevers 

kapitalinnehav för att strukturera Uppsalas skollandskap. Bertilsson skriver bl.a. att ”…hemmets 

utbildningsnivå, hemmets socioekonomiska ställning och studentens skolkapital  - är relaterade 

till varandra”.39 Detta sätter fingret på hur elevers symboliska kapital är avgörande för elevers 

skolval, och då även elevers skolgång. 40 

Andra former av kapital som Bourdieu använder sig av är till exempel kulturellt kapital. 

Broady anmärker att Bourdieus terminologi inte alltid är konsekvent, och fortsätter med att 

                                                 

 
33 Broady (1998) s. 6 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Bourdieu, Pierre (1994). Praktiskt förnuft – bidrag till en handlingsteori. Daidalos. Uddevalla. s. 19 
37 För mer om habitus och hur sociala gruppers habitus formas, se även Bourdieu, Pierre (1995). The logic of 

practice. Blackwell Publishers. Oxford. s. 58ff. 
38 Bertilsson (2014) s. 36 
39 Ibid, s. 114 
40 För en studie av Bourdieu som rör samma ämne, se Bourdieu, Pierre (1996). Homo Academicus. Symposion. 

Stockholm. s. 109ff. 
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definiera det kulturella kapitalet som en mycket bred underavdelning till det symboliska kapitalet, 

men som behandlar någonting på en annan nivå än det symboliska kapitalet. Symboliskt kapital 

kan finnas överallt – att i en liten grupp, till exempel en skolklass kunna uttala sig om ett lokalt 

hockeylag på ett välgrundat vis är en form av symboliskt kapital. Det kulturella kapitalet 

behandlar snarare ”dominansförhållanden som tenderar att gälla samhället i stort”41 Även här kan 

ses Bourdieus tankar gå igen i Bertilssons studie – det sociala fält inom vilket han placerar olika 

skolor i Uppsala visar på ett förhållande skolorna emellan där vissa skolor är mer kapitalstarka 

och värda mer, vilket synliggör ett dominansförhållande. Vi skulle kunna tala om det i termer av 

en lokal skolkultur. 

Bourdieus bidrag till utbildningssociologin kan också ses i hans diskussioner rörande språk. 

Han lyfter fram hur det finns ”… socially constructed dispositions of the linguistic habitus, which 

imply a certain propensity to speak and to say determinate things”42, samt ”…the structures of 

the linguistic market, which impose themselves as a system of specific sanctions and 

censorships”.43 Bourdieus tankar om språkets föränderlighet utifrån kontext är någonting som än 

mer framkommer i hur han avfärdar ordboksdefinitioner. Det sätt på vilket ord i en ordbok 

måste lyftas ut ur alla kontexter är onaturligt – när ordet används i praktiken är det alltid kontext 

och situationsbundet.44 Dessutom menar Bourdieu att associationer och hur människor härleder 

ord är starkt kopplat till individens och dennes erfarenheter eftersom associationerna och hur de 

härleder ord ”…is constituted in a sociala characterized relation to which the recipients bring the 

diversity of their instruments of symbolic appropriation.45 Han talar också om hur det finns det 

som är det legitima språket, och hur detta språk är semiartificiellt – det skapas och måste ständigt 

upprätthållas och återskapas av å ena sidan de institutioner som har makt att göra det, så som 

utbildningsinstitutioner, och å andra sidan av de individuella språkanvändarna. Detta innebär i 

praktiken att  skol- och utbildningssystemet, genom lärarna och genom de krav som ställs på 

eleverna , producerar och reproducerar det de anser vara det legitima och rätta 

språket.46Sammanfattningsvis kan man säga att Bourdieu karaktäriserar språket som någonting 

som är tätt kopplat till människors sociala ställning och symboliska kapital, och att skolsystemet 

producerar och reproducerar det språk som anses önskvärt.  

Kopplingen mellan olika språkbruk och olika klasser, eller olika grupper med olika symboliskt 

kapital, görs än mer tydlig när Bourdieu skriver bl.a. följande: ”The social uses of language owe 

their specifically social value to the fact that they tend to be organized in systems of differences 

[…] which reproduce , in the symbolic order of different deviations, the system of social 

                                                 

 
41 Broady (1998), s. 7. 
42 Bourdieu (1991) s. 37 
43 Ibid 
44 Bourdieu (1991) s. 39 
45 Ibid 
46 Bourdieu (1991) s. 60 
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differences”.47 Kopplat till en skolkontext kan det sägas att hur språk används och framförallt 

vilket sorts krav på språkbruket som ställs på eleverna mycket väl kan kopplas till skolans 

elevunderlag. Detta blir än mer relevant i den här studien då studien som sådan använder sig av 

Emil Bertilssons avhandling för att få reda på vilket elevunderlag de olika skolorna som är 

relevanta för undersökningen har. Mellan Bourdieus påstående att social bakgrund spelar roll för 

språket, och Bertilssons karta över Uppsalas sociala skolfält går det alltså att utläsa något om de 

de olika skolornas elevunderlags språkbruk. 

Striden om värdet  av det talade respektive skrivna språket, även kallad ”the Great Divide”48, 

och hur det direkt har påverkat klassrumssituationen har också analyserats. En del forskare49 

menar att nedvärderingen av den muntliga språkförmågan, till fördel för skriftspråket, har haft 

ödesdigra konsekvenser för elever ur de lägre samhällsklasserna som oftare varit duktiga när det 

gäller den muntliga förmågan, men inte på samma vis behärskat skriftspråket. Goody et.al. och 

deras tankar har dock inte gått oemotsagda, då det finns forskning som visar att det inte är 

skrivandet i sig utan bildning och skolgång i stort som ger medlen för analytiskt tänkande.50Ej 

heller står de som hävdar skriftens pedagogiska fördelar framför det talade oemotsagda. Flera 

forskare, bl.a. Brian Street som är professor emeritus vid King’s College,  hävdar istället att 

skriftkonsten inte alls är en oberoende teknologisk färdighet, utan att allt språkbruk är beroende 

av en konkret social praxis och en kontext.51 Street själv skriver följande:  

”… literacy is a social practice, not simply a technical and neutral skill; that it is always 
embedded in socially constructed epistemological principals. It is about knowledge: the 
ways in which people adress reading and writing are themselves rooted in conceptions of 

knowledge, identity and being”.52 

 Streets vikt för den här studien blir än mer tydlig när han vidare lyfter fram hur literacitet och 

därtill kopplade gärningar alltid är kopplade till vilka som utför gärningen och deras positioner i 

det sociala fältet. ”The ways in which teachers or facilitators and their students interact is already 

a social practice that affects the nature of the literacy being learned and the ideas about literacy 

held by the participants”.53 

Sammanlänkat med hur Bourdieu skriver om hur olika sätt att tala kan värderas olika beroende 

på fördelningen av det symboliska kapitalet inom olika grupper verkar det som om Bourdieu och 

Street m.f.l. är överens i hur språket, dess användning och värde är i allra högsta grad beroende av 

                                                 

 
47 Bourdieu, (1991) s. 54 
48 Dysthe (1996) s. 82 
49 Till exempel de tidigare nämnda James Gee (1989) och David R Olson (1977) 
50 Dysthe (1996) s. 82 
51 Street, Brian (2003) What’s ”new” in New Literacy Studies. Current issues of comparative education Vol. 5 s. 77 
52 Street (2003), s. 77-78 
53 Street (2003) s. 78 
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kontexten, som i sin tur, återigen enligt Bourdieu, är beroende av utövarnas, både producenterna 

och mottagarnas symboliska kapital. 

Det som framkommer är egentligen två teoretiska perspektiv som samverkar för att ge den här 

uppsatsen de analytiska verktyg som behövs för att på ett förtjänstfullt sätt analysera materialet. 

Till att börja med Bourdieu och hans kapitalbegrepp, som i samverkan med Bertilssons studie 

hjälper till att kartlägga och synliggöra var i utbildningslandskapet olika språkliga praktiker äger 

rum. Sedan går det att ur Street lyfta ett annnat teoretiskt perspektiv som säger mer om de olika 

språkliga praktikerna i sig, och vilka sorters literacitet det rör sig om.  

Begreppet ämnesspråk 

Begreppet ämnesspråk som används ovan kan till en början te sig abstrakt och att hitta en 

enhetlig definition på det svenska begreppet ämnesspråk visade sig vara svårt. En variant på 

ämnesspråk är skolspråk, som i sin tur kommer av engelskans academic language eller school 

language.54 En forskare som behandlat båda dessa begrepp är Mary J Schleppegrell, som i sin 

bok The language of schooling slår fast att  

”…school-based texts are difficult for many students precisely because they emerge from 
discourse contexts that require different ways of using language than students experience 
outside of school. Reading, writing and speaking the kinds of texts that are valued in 
schools call for drawing on a different constellation of linguistic resources from what is 

typical or expected in everyday conversation”.55 

 En annan forskare som också lyfter fram hur skolspråket skiljer sig från det vardagliga är 

Caroline Liberg, som tillsammans med Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd  i Utmana, 

utforska, utveckla! skriver hur skolrelaterade texter ju längre upp i skolåren man kommer blir desto 

”…mer omfattande och informationstäta, de blir också alltmer ämnesspecifika”.56 

Academic language definieras också av Jim Cummins och Evelyn Man Yee-Fun. De talar om 

hur academic language kopplas både till det muntliga och det skriftliga: ”it refers to students’ 

ability to understand and express, in both oral and written modes, concepts and ideas that are 

relevant to success in school”.57 

                                                 

 
54 I en mailkonversation med Åsa af Geijerstam, lektor vid Uppsala Universitet och verksam inom den 

Nationella Forskarskolan i Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker, framkom att 

ämnesspråk i sig är en mer avgränsad variant av just skolspråk, vilket på engelska motsvaras av academic 

language eller school language. Detta gjorde att sökandet efter en definition blev mycket enklare, och Åsa ska 

ha ett stort tack. 
55 Schleppegrell (2004), s. 9 
56 Liberg, Caroline & af Geijerstam, Åsa & Wiksten Folkeryd, Jenny (2010) Utmana, utforska utveckla! Om läs- 

och skrivprocessen i skolan. Lund. Studentlitteratur s. 63 
57 Cummins, Jim & Man Yee-Fun, Evelyn (2007) Academic Language: what is it and how do we acquire it. I 

Cummins, Jim & Davison, Chris (red.) International Handbook of English Language Teaching. New York. Springer 

Science Business Media s. 800-801 
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Ur ovanstående går att läsa ut att skolspråket/academic language är ett språkbruk som skiljer 

sig från det vardagliga språkbruket vad gäller vokabulär och som involverar främst fyra 

språkfärdigheter – läsa, skriva, lyssna och tala. Ämnesspråk är i sig en avgränsning av begreppet 

skolspråk, och är kopplat till ett mer specifikt ämnesområde. Det går här att se kopplingar till det 

som Bourdieu kallar för legitimt språk – ett språk som skapas inom vissa kontextuella ramar, av 

institutioner och talare. Ett ämnesspråk kan alltså vara ett sätt att tala om ett ämne, på ett sätt 

som de som arbetar med ämnet har kommit överens om är det ”rätta”, legitima sättet. Vilka 

begrepp som används, och vilken definition av dessa som är den rätta är också något som faller in 

i ämnesspråket. 

Brian Streets tankar om hur språkliga praktiker alltid är situerade i sociala kontexter, där 

läraren och eleven agerar inom ramar som definierar vad som är rätt sorts språklig praxis, kan 

också sägas vara sammanvävda med begreppet ämnesspråk. Ämnesspråk handlar innerst inne om 

ett sätt att använda språk, inom ramarna för ett visst givet ämne. Street menar på, som tidigare 

nämnts, att alla de språkliga praktikerna alltid är kopplade till utövarnas positioner i det sociala 

fältet. Sammankopplat med Bourdieus tankar om ett legitimt språk58 och vilka som definierar det, 

kan slutsatsen dras att ett ämnesspråks innehåll definieras utifrån hur auktoriteterna i ämnet 

hanterar språket, vilket sedan sipprar ned genom det sociala fältet till andra utövare. 

I det här arbetet kommer begreppet ämnesspråk användas, och den definition av begreppet 

som kommer användas i detta arbete är att ett ämnesspråk är ett språkbruk som finns inom 

ramarna för ett specifikt ämne, som i sin tur innebär att en speciell vokabulär med ämnesspecifika 

begreppsdefinitioner används, och att ämnesspråket i sig kan behandla både det talade och det 

skrivna språket. Ämnesspråket i sig definieras av auktoriteter på respektive ämnesområde, så som 

institutioner i samhället som arbetar inom det relevanta fältet. Ett konkret exempel kan vara 

historiker verksamma vid t.ex. Uppsala Universitet, eller de som arbetar med att formulera 

styrdokumenten från Skolverket. Ämnesspråken i olika ämnen utgör tillsammans det som kan 

klassas som ett skolspråk, som då utgör en slags paraplyterm.  

                                                 

 
58 Se avsnittet ”Teoretiska utgångpunkter ovan”. 
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Material och metod 

Metod 

Som metod för den här undersökningen har jag valt att intervjua lärare. Metodval bör ske utifrån 

undersökningen syfte. Då undersökningens syfte är att undersöka lärares inställning till och syn 

på ämnesspråk och språk i det egna ämnet för det med sig vissa parametrar som bör tas i 

beaktande. Intervju som metod är lämpligt, då det handlar om att under kort tid samla in ett 

kvalitativt empiriskt underlag. Observation som metod hade kunnat användas, men hade dels 

krävt ett medgivande från ett stort antl elever för vilket det inte fanns tid, och dessutom hade det 

möjligen varit svårt att genom klassrumspraktiker nå fram till hur lärare upplever och ser på 

språkets roll i undervisningen. 

Att använda en enkät hade varit en möjlighet. Ett problem som gör att enkät som metod inte 

lämpar sig för undersökningen är att enkäter utgörs av en serie frågor med antingen ett på 

förhand konstruerat begränsat antal svarsalternativ eller ett kortare skriftligt svar, och de lämpar 

sig mer för att mäta kvantiteter.59. En intervju däremot möjliggör följdfrågor och att jag som 

intervjuar kan anpassa intervjuerna efter vad intervjupersonerna svarar och följa upp det som kan 

ha relevans för studien, vilket i sammanhanget var mer lämpligt. 

Intervjuformen som sådan har varit en relativt öppen intervju. En öppen intervju syftar enligt 

Annika Lantz till att ge ”…intervjuaren data som är sammanhangsbestämda  eller  - med ett annat 

ord – kontextuellt bestämda och tillhandahåller en unik möjlighet att förstå individens placering 

av ett fenomen…”.60 Detta medför att intervjupersonernas svar kan variera, eftersom de enskilda 

individernas syn på olika större begrepp och ämnen också varierar. Då en av delfrågorna i 

undersökningen är att undersöka hur lärare på skolor med olika sociala tillgångar ser på ett och 

samma fenomen lämpar sig den öppnare intervjuformen bättre än den strukturerade. Den öppna 

intervjun genererar också generellt sett svar som möjliggör för forskaren att dra kvalitativa 

slutsatser utifrån materialet, och utifrån de kvalitativa slutsatserna ”…går det att bygga upp 

modeller som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv”.61 Någonting som samtidigt talar emot 

valet av en kvantitativ intervjumetod är att en kvantitativ undersökning bygger på att det finns 

”välutvecklade modeller eller teorier som belyser problemet”62 Så upplevs inte det här fältet 

utifrån de forskningsfrågor som ställs i uppsatsen. Delar av forskningsfältet har välutvecklade 

                                                 

 
59 Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik Lund. Studentlitteratur s. 44 
60 Lantz (2013) s. 43 
61 Lantz (2013) s. 46 
62 Lantz (2013) s. 48 
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modeller och Bourdieus teorier om kapital och ett legitimt språk är välutvecklade, men i 

korsvägen mellan tillgångar, språk och historieämnet är det ganska tomt. 

Valet av intervju som metod gör också att giltigheten i studien bör kommenteras. I vissa 

sammanhang är giltighet och generaliserbarhet med varandra överrensstämmande begrepp, där 

generaliserbarhet då innebär att slutsatser gjorde utifrån ett relativt litet underlag kan utsträckas 

till att gälla fler, icke undersökta individer.63Värt att notera är att giltighet inte per definition är 

detsamma som generaliserbarhet – för att kunna generalisera krävs också ett relativt stort urval 

och antal intervjupersoner. Giltigheten kan i det här fallet snarare sägas vara ”… i vilken mån 

data och resultat speglar källan och samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av 

vad som sägs”. Då intervjun varit endast lätt strukturerad kan resultatet anses spegla det som 

intervjupersonerna avsett förmedla. Ett intervjuresultat är dock aldrig fritt från tolkning, då 

intervjuaren ständigt tolkar det som sägs. Ett sätt att komma runt detta är att ha tydligare ramar 

för intervjun, vilket i sig skulle hämma den frihet som en öppnare intervju behöver. En 

balansgång mellan de båda är alltså av nöden. Vad gäller studiens generaliserbarhet kan en studie 

med ett sådant begränsat empiriskt underlag inte hävda någon större generaliserbarhet, utan 

snarare försöka belysa någonting som i sig kanske är värt att lyfta på en kvantitativ nivå i en 

annan studie. 

 En annan fallgrop är att dokumentationen i sig blir bristfällig, till exempel om intervjuaren 

endast dokumenterar intervjun medelst anteckningar.64 Detta då allt förmodligen inte skrivs ned, 

och datareduceringen sker då på ett osystematiskt sätt. Att det empiriska underlaget reduceras är i 

sig nödvändigt för undersökningen, men det skall ske under kontrollerade former – 

datareduktionen är ett led i analysprocessen.65 I det här fallet har datareduktionen utgjorts av att 

de inspelade intervjuerna genomlyssnats upprepade gånger, och de partier som berör för 

undersökningen centrala teman och frågor har transkriberats. Frågor om lärarnas utbildning 

(ämneskombination), yrkesverksamma år, olika arbetsplatser etc. har varit centrala, och de delar 

som berör dessa frågor har då transkriberats i sin helhet. De fem intervjuer som genomförts 

varierar i längd mellan ca. 40 och ca. 60 minuter, då de olika lärarna hade olika mycket tid att 

avsätta för att bli intervjuade.  

Urvalsprocessen 

Valet att förlägga uppsatsens undersökning till gymnasieskolor och gymnasielärare i Uppsala var 

ett medvetet val. Bortsett från de rent praktiska aspekterna gjordes valet utifrån att det redan 

fanns utbildningssociologisk forskning att stödja sig på vad gäller just Uppsala och dess 

                                                 

 
63 Lantz (2013) s. 19 
64 Lantz (2013) s. 144 
65 Lantz (2013) s. 145 
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gymnasieskolor i form av Emil Bertilssons avhandling.66 I korthet kan sägas att Uppsalas 

gymnasieskolor återfinns  i en social struktur som står i direkt relation till elevernas sociala 

ursprung, som i sin tur i relativt hög grad bestämmer vilka skolor de befolkar. Bertilsson har 

också konstaterat att det utöver en skillnad mellan hur skolorna placerar sig i Uppsalas 

utbildningssociala landskap, finns en ytterligare skillnad när de olika programmen på de enskilda 

skolorna studeras och sätts i relation till varandra.67 Dessutom finns en skillnad mellan teoretiskt 

inriktade program och praktiskt inriktade program, där de teoretiska programmen domineras av 

främst döttrar från kapitalstarka hem, och de praktiska programmen domineras av söner från 

kapitalsvaga hem.68 

Att göra urvalet har inte varit problemfritt, och arbetets utformning har i viss mån fått 

anpassas till vilka lärare som under vårterminens slutskede kunde avsätta tid för en intervju. Till 

slut ställde fem lärare upp från olika skolor, med vad som avgjordes som en tillräcklig spridning 

vad gäller vilka skolor de arbetar på. Med tillräcklig spridning avses att de skolor de olika lärarna 

vid tillfället var verksamma vid befanns sig på olika positioner i det sociala rum över Uppsalas 

gymnasieskolor som målas upp i Bertilsson studie.  

Fem lärare på fyra olika gymnasieskolor i Uppsala 

Nedan följer en kortare introduktion av de intervjuade lärarna och deras respektive arbetsplatser i 

löpande text. För en mer översiktlig bild, se bilaga 2.  

Samtliga intervjuade lärare är verksamma på gymnasieskolor i Uppsala. För att bättre förstå 

innebörden i lärarnas lite varierande arbetssituationer ges i vad som följer en kort beskrivning av 

två av gymnasieskolans kurser i historia. Historiämnets syfte är gemensamt för samtliga kurser, 

men det centrala innehållet varierar. Dels finns kursen Historia 1a, som är en kurs på 50 poäng 

som ges över en termin. Kursen ges oftare på yrkesförberedande program, och har ett mer 

begränsat centralt innehåll med mer fokus på faktakunskaper. Den andra kursen som är relevant 

att känna till är Historia 1b. Historia 1b är en kurs på 100 poäng som ges över ett helt läsår, och 

har ett mer omfattande centralt innehåll med ett större fokus på att kunna analysera och diskutera 

faktainnehållet.69 

Per är gymnasielärare i samhällskunskap, historia, och religion och undervisar i dessa ämnen 

på det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet på ett gymnasium i 

Uppsala. Han har varit yrkesverksam sedan 2008. Per undervisar även i sociologi, men är inte helt 

ut behörig utan har bara läst en termin sociologi på universitetet. Sin akademiska bana inledde 

han på det religionsvetenskapliga programmet, där han spenderade två år innan han bytte fokus 

                                                 

 
66 Se avsnittet om tidigare forskning ovan för en tydligare beskrivning av innehållet i Bertilssons studie. 
67 För en utförlig bild av Uppsalas utbildningssociala landskap, se Bertilsson, (2014), s. 178-185 
68 Bertilsson (2014) s. 181 
69 Skolverket, Ämnesplan för historieämnet (2001). www.skolverket.se, hämtad 20150516 

http://www.skolverket.se/
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och sökte in på lärarprogrammet. Utöver att vara yrkesverksam i skolverksamhet har Per jobbat 

som församlingspedagog, fritidsassistent och enhetsassistent.  

.Den skola Per är verksam på framstår i Bertilsson studie som en skola där utbildningsutbudet 

är teoretiskt inriktat, men där eleverna inte har lika höga tillgångar med sig. Detta eftersom skolan 

inte är lika högt placerad och aktad i Uppsalas sociala utbildningslandskap. Skolan är relativt 

nystartad och har ett relativt lågt elevantal. 

Tomas är gymnasielärare i historia och svenska. Efter att ha gått humanistisk linje på 

gymnasiet läste han 1,5 år på kulturvetarlinjen i Örebro, varefter han sedan hoppade av och bytte 

till lärarprogrammet i Uppsala. Utöver de studier som är direkt relevanta för hans lärarexamen 

har han läst Etnologi A och kursen Antikens kultur och samhällsliv. I sitt yrkesverksamma liv har 

han arbetat på teoretiska program, närmare bestämt det samhällsvetenskapliga och det 

naturvetenskapliga programmet.. 

Skolan där Tomas arbetar är en av de skolor som enligt Bertilsson har elever med mycket höga 

tillgångar, där föräldrarna är högutbildade, har höga inkomster och där eleverna har höga betyg 

med sig från grundskolan. Skolans profilering är tydligt teoretisk, med starka kopplingar till 

universitet och vidare studier. 

Christian kommer ursprungligen från en stad i norra Sverige men han sökte sig till Uppsala 

1996 och läste Historia A-D. Han hade inga planer på att bli lärare, och läste sedan svenska, 

litteraturvetenskap (ner till D-nivå), idéhistoria, religion och lite andra strökurser. Med en 

pedagogisk påbyggnad blev han klar lärare i svenska och historia 2002, och efter ett kortare 

vikariat har han sedan 2003 varit verksam på en och samma skola i Uppsala där han till allra 

största del har undervisat på samhälls-, natur-, och det ekonomiska programmet. Christians skola 

är en skola som i Bertilssons studie hamnar i mitten av Uppsalas utbildningssociala fält. I 

relationen till de andra skolorna har eleverna med sig ett medelstort kapital. Skolan i sig har mest 

teoretiska program, vilket kan sägas peka på att eleverna efter gymnasieexamen förväntas läsa 

vidare. 

Tobias är gymnasielärare i religion, historia och snart i geografi – han läser in behörighet i det 

sista ämnet parallellt med att han arbetar. Tobias gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, 

och har utöver sin lärarexamen läst ett år konstvetenskap. Han har varit verksam i Uppsala sedan 

1996, på olika skolor. Han har arbetat på olika gymnasieprogram, bl.a. estetiska programmet 

fordonsprogrammet, byggprogrammet, mediaprogrammet, industriprogrammet, det 

naturvetenskapliga samt det samhällsvetenskapliga programmet.  

Tobias är idag verksam på en skola på vilken det enligt Bertilsson går elever med höga 

grundskolebetyg och med höga symboliska tillgångar, och skolan i sig är teoretiskt inriktad med 

ett tydligt fokus på att eleverna efter gymnasieexamen skall ta sig vidare till universitetet. Han har 

tidigare varit verksam på en annan skola i Uppsala, som i mycket större utsträckning har haft 

elever med mindre symboliska tillgångar, och som har haft en mer praktiskt inriktad profilering. 
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Stina är historie- och samhällskunskapslärare på ett gymnasium i Uppsala. Hon kommer själv 

från Uppsala. Stina sökte in till lärarutbildningen i Uppsala 1993 och hon har sedan den senare 

delen av nittiotalet varit verksam på en och samma skola, där hon undervisat på främst praktiska 

program så som fordons-, estet- och byggprogrammet. Hon undervisade till viss del på 

samhällsprogrammet, innan just det programmet lades ned på den skola hon arbetar på. Utöver 

det är hon också verksam på SPRINT, vilket är ett språkligt introduktionsprogram för nyanlända 

flyktingar. Skolan där Stina arbetar är praktiskt inriktad, med praktiska program och ett 

elevunderlag som i Bertilssons studie klassas som kapitalsvagt. 

Sammantaget består materialet av lärare som har historia som ett av sina ämnen. Lärarna 

befinner sig i medelåldern, och har samtliga yrkeserfarenhet från att ha arbetat i skolans värld. De 

är verksamma på olika skolor med olika positioner i Uppsalas sociala fält, och har således olika 

elevgrupper med olika symboliska tillgångar. 

Etiska aspekter 

De etiska principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antagit har legat till 

grund för hur de intervjupersoner som deltagit i studien och hur den information som samlats in 

har behandlats. I de etiska principerna framgår att fyra huvudkrav utgör en god grund för etik 

inom humanistisk forskning. Det första är informationskravet, vilket anger att ”[f]orskaren skall 

informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande”.70  Varje intervju inleddes med att intervjupersonen 

informerades om att denne deltog frivilligt och när som helst kunde avbryta sitt deltagande, varpå 

samtliga intervjuade lärare svarade att de deltog frivilligt. Vidare står i de etiska principerna att de 

personer som deltar i en studie skall få förhandsinformation om studien. I samma dokument 

anges att det finns tre typer av undersökningar. Den undersökning som gjorts i den här uppsatsen 

utmärks av att de deltagande personerna studeras utifrån ett visst perspektiv. I de fall där 

undersökningen aktivt involverar de undersökta personerna, så som i en intervju, kan 

förhandsinformationen som givits till intervjupersonen i vissa fall äventyra undersökningens 

syfte. I de fallen kan informationen lämnas så snart som möjligt efter deltagandet.71 I den här 

studien gavs information om de centrala frågeställningarna till intervjupersonerna i direkt 

anslutning till intervjun, men efter det att intervjun var avslutad. Detta för att undvika att styra 

innehållet i intervjuerna. 

Det andra kravet, är samtyckeskravet, i vilket de deltagande frivilligt samtycker till att deltaga i 

studien samt informeras om att de när som helst under pågående intervju kan välja att avbryta sitt 

deltagande. De deltagande i studien informerades mailledes om ovanstående, samt återigen vid 

                                                 

 
70 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

s. 7 
71 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 9 
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den faktiska intervjun där de återigen ombads bekräfta att deras deltagande var frivilligt och att de 

vid intervjutillfället var informerade om att de när som helst kunde avbryta deltagandet. 

Vidare föreskriver de etiska principerna att ”[a]lla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående”.72 De inspelade intervjuerna och anteckningarna har efter avrapportering förstörts. 

Vid avrapportering har intervjupersonernas kön, ålder och annan information av vikt för 

undersökningen behållits. Då undersökningen i sig har tagit hjälp av tidigare forskning i vilken 

Uppsalas gymnasieskolors sociala fält har undersökts uppstår vissa problem vid avidentifieringen 

av lärarna, eftersom vilken skola de arbetar på, och då främst den skolans position i Uppsalas 

skolhierarkiska fält, är viktigt för studien, Lärarnas skolor har därför presenterats med 

beskrivningar utifrån det material som presenteras i Bertilsson avhandling utan att namnges 

närmare.73  

 

                                                 

 
72 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 12 
73 Den sociala karta över Uppsalas gymnasieskolor som använts som grund återfinns i Bertilssons avhandling 

på sidan 181. 
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Resultat och analys 

Nedan följer redogöranden för viktiga teman i intervjuerna. Det första temat berör hur lärarna i 

undersökningen ser på språkets roll i undervisningen. Därefter följer hur de ser på det talade 

respektive skrivna språket, emedan den tidigare forskningen klargör att det sannolikt kan finnas 

olika åsikter i frågan. Dessa två aspekter av språket ställs sedan mot varandra, i skenet av den 

tidigare forskningen och de teorier som ligger till grund för studien. Därefter diskuteras det 

osynliga språkliga kravet som framkommer i intervjupersonernas utsagor. På det följer hur lärarna 

ser på begreppet ämnesspråk, samt slutligen om lärarna upplever att synen på språkets roll i 

undervisningssammanhang på något vis förändrats under loppet av deras karriär. Resultatet 

kommer presenteras genom att de olika lärarnas utsagor successivt presenteras, och att en 

summering görs i slutet på delkapitlen. 

Språkets betydelse för och användande i undervisningen 

Lärarnas utsagor om språkets betydelse för undervisningen i sin helhet utgör i sammanhanget en 

grund, utifrån vilken resten av intervjun utvecklades. En av intervjuernas inledande frågor var 

således ”Vilken roll spelar språket i undervisningen?”. Det genomgående för lärarna är att de 

upplevde språket som en av de mest centrala komponenterna i undervisning, och att 

undervisning inte kan bedrivas utan en språklig medvetenhet. Per svarade exempelvis på följande 

sätt: 

 ”Mycket stor roll, tycker jag. Alltså att du har en språkförståelse innebär också att du 
förstår de teoretiska begrepp som idag är väldigt centrala i undervisningen… så kommer 
du in på just historia, så ska du plötsligt lära dig saker som strukturalistisk historiesyn, 
deterministisk historiesyn, den typen av saker. Deterministisk, hur användbart är det? Det 
kräver ju språkförståelse… eller ja, att du lär dig, i alla fall”.  

Christian svar påminner om det svar Per gav: 

   ”Stor roll. Dels för att eleverna måste… kunna tillgodogöra sig det stoff de går igenom. 
Sen måste jag som lärare också ha ett språk som balanserar. Alltså, dels…lära eleverna på 
något sätt att det här språket krävs för att kunna resonera, diskutera och analysera saker 
och ting, men jag måste ju också vara på deras nivå – jag får ju inte befinna mig i en 
annan sfär och prata om saker de inte förstår”.  

Det lärarna ger uttryck för rimmar väl med vad tidigare forskare på området har lyft fram. 

Både Åsa af Geijerstam (2006) och Mary J Schleppegrell (2004) lyfter fram hur elevers 

kunskapsutveckling bygger på att de har tillgång till och kan använda sig av språk på nya sätt och 

att språket i sig utvecklas under skolgången. Det är även här antydningar börjar ses i utsagorna 

om att det finns ett eventuellt ämnesspråk eller ett sätt att tala om historia, i och med att 

begreppsapparaten som är kopplad till ämnet nämns. 
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Även Christian talar om de grundläggande begreppen som eleverna måste lära sig. Christian 

talar också om att han brukar tala om för de lärarstudenter han handleder hur språket spelar roll. 

”Det är viktigt, man kan inte prata med… alltså man har ju en yrkesroll som man växer in i och 

man ska så klart kunna elevernas språk, men man kan inte undervisa på det. Eller man ska inte 

det, tycker jag”. Christian reflekterar även över hur hans ämne utöver historia förmodligen 

påverkar hans syn på språket – ”Jag är ju svensklärare, så jag är väl allmänt språkpolis och 

språksnobb också, tack vare det, och det kanske skiljer mig från de som har andra 

kombinationer”. 

Just hur det språk som brukas i lärarrollen är någonting som Tomas också kommer in på.  

”Undervisning går inte att bedriva utan språklig medvetenhet, tror jag […] man måste 
veta vad språket har för betydelse och vad det kan ha för betydelse för att kunna 
undervisa tror jag. Jag tror inte det är kopplat till historieämnet utan alla ämnen, faktiskt”  

Ovanstående utsaga för även den tankarna till vad tidigare forskare i ämnet har skrivit – att all 

undervisning som bedrivs sker genom språklig interaktion. . När Tomas sedan ombeds utveckla  

fortsätter han med att betona vikten av ett konkret språkbruk för det man talar om: 

 ”[…] att man använder rätt termer och begrepp och så, men sen också nån slags 
förståelse för hur orden läggs och hur de hamnar… att det spelar roll för elevernas 
intresse och för elevernas förståelse och… massa saker”. 

 Det är alltså inte bara budskapet och innehållet som är det viktiga, utan också hur det sägs. 

Hur någonting sägs och vikten av hur det sägs för tankarna till Bourdieu och hans idéer om det 

legitima språket.74 I och med att det i utsagan framkommer en tanke om att läraren vill använda 

så att säga rätt språk, att använda rätt termer och begrepp på ett adekvat sätt bekräftas till viss del 

tanken på att skolan i sin verksamhet reproducerar ett visst sätt att tala om ett ämne. 

Medvetenheten kring språkets roll är någonting som även Tobias väljer att lyfta fram.  

”Svår, men relevant fråga. Språket spelar jättestor roll på det viset att… dels så är det ju, 
alltså orden eller begreppen är ju så… kan man erövra dem är de ju jätteviktiga nycklar till 
kunskapen och färdigheterna, det är det vi eftersträvar. Det tycker jag märks ganska 
tydligt, alltså när eleverna inte… inte förstår orden eller vet liksom… eller kan se 
nyanserna i uttryck eller så. Så ja, då kan det bli svårt eller tokigt ibland, och man märker 
att det kan vara ett handikapp”: 

 Tobias talar också om det tillfredsställande i att se när en elev förstår och erövrar ett begrepp 

på djupet och verkligen förstår innebörden. Tobias talar också tidigt om språkets roll i relation till 

det eleverna producerar. 

 ”Språket spelar ju också en så stor roll även i bedömning – vad är nyanserat och utförligt, 
dessa begrepp som eleverna jobbar med och förväntas ha en relation till… och det 

                                                 

 
74 Se ävsnittet om uppsatsens teoretiska utgångspunkter för ett förtydligande av det legitima språket. 
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främsta målet ’det här provet… när jag går härifrån ska jag ha varit nyanserad’ och då är 
det centralt att kunna diskutera: vad innebär nyanserat?”. 

 Tobias uppvisar här en medvetenhet om en annan nivå av språkbruk inom historieämnet i 

skolan, nämligen det språkbruk som används i styrdokument och betygskriterier vilket också är 

ett relevant språk i sammanhanget. Schleppegrell (2004) poängterar hur språket inte bara används 

för att förmedla kunskapsinnehållet till eleverna, utan även för att eleverna vid examinationer 

skall kuna visa upp vad de lärt sig, men på det språket ställs också krav i styrdokumenten vilket 

gör att eleverna måste kunna tillgodogöra sig och förstå de kraven också. 

”Enormt stor roll. Det är A och O, språk. Behärskar du inte språket förstår du inte vad 
som sägs i... alltså djupet i förklaringarna, av det som sägs. Man måste alltid jobba med 
begreppen och gå djupt på förklaringarna, vad de innebär ända in på skinnet, för att 
förstå vad man håller på med i lektionssalarna, framförallt i samhällskunskap och historia, 
det är jätteviktigt. En stor del av undervisningen för mig innebär att utifrån begrepp 
förklara texter, för att det är så svårt att förstå dem annars”.  

Ovanstående citat är Stinas svar på frågan om språkets roll i undervisningen. De tidigare 

utsagorna ovan kommer från lärare mestadels verksamma på gymnasieskolor med elever med 

mer symboliskt kapital i bagaget, men inställningen till språkets roll i undervisningen är på det 

stora hela oförändrad. 

En av de genomgående svaren från de intervjuade lärarna rör också i vilken utsträckning 

språket i sig bör bedömas i examinerande uppgifter. Per berättar bl.a. om det som kan upplevas 

som en balansgång för lärare:  

”Språkförståelsen kommer ju leda till att du kan göra bra analyser…så det klart, har du 
språkförhinder, du kanske inte har bott så länge i Sverige ska du inte straffas för det. Men 
det klart, förmågan att analysera underlättas ju av en bra språkförståelse. Så att… jag blir 
ju inte svenskalärare. Jag kommer ju inte gå in och rätta stavning och den typen av saker, 
men det klart om man är inne på ’du är nyanserad i din analys’ då måste jag förstå, på rätt 
sätt, vad eleven skriver”. 

Utsagan ovan belyser också hur språket spelar roll i ämnen som inte är direkta språkämnen, 

eftersom språket alltid är det medium genom vilket undervisning och bedömning bedrivs. 

Samtliga lärare, oavsett elevunderlag, är alltså överens om att språket är det i särklass viktigaste 

i undervisningen. Utan språket kan man inte undervisa. De lyfter upp hur historieämnet kräver en 

grundläggande begreppsförståelse för att kunna diskutera kring det historiska stoffet och för att 

eleverna skall kunna ta till sig undervisningen i olika former. Det spelar också en enormt stor roll 

vid examinering och betygssättning – för att lärare skall kunna kontrollera att det historiska 

stoffet och sättet att analysera det och resonera kring det är rätt måste eleverna tillgodogöra sig 

inte bara begreppen som ord utan också deras fulla innebörd. Ett väl utvecklat och tydligt språk 

gör också att eleverna kan producera nyanserade svar, vilket krävs för de högre betygen.  
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Det talade och det skrivna språket 

De två aspekter av språket som främst framträder i lärarnas utsagor är det talade och det skrivna 

språket. Dessutom lyfts skillnaden mellan de två upp av den tidigare forskningen, bl.a. Dysthe 

(1996). Kapitlet kommer först beröra lärarnas utsagor om det talade språket, för att sedan gå in 

på det skrivna språket. 

Det talade språket 

Det talade språket har ingen särställning hos Per. I den undervisning han bedriver framhåller han 

att det talade språket och det skrivna språket är jämlika. Han väljer att istället för att fokusera på 

formen och på innehållet: 

”Jag tycker nog att det är viktigare att man egentligen kan använda språket logiskt. När du 
förstår hur ett begrepp är kopplat till ett annat kommer du också att göra logiska 
kopplingar. Och kan då göra de analyser som man idag eftersträvar väldigt mycket. […] 
När du förstår ’vad innebär strukturalism’ så kan det också innebära att jag börjar se 
samhället i strukturer, med nivåskillnader mellan olika grupper.”  

Det talade språket används både av lärare och elever, men när det kommer till lärarens talade 

språk försöker Per tala mindre på lektionerna. Detta då de på skolan jobbar mycket med John 

Hattie och hans bok Synligt lärande75, och Hattie menar att ju mer läraren pratar, desto mindre lär 

sig eleverna. Per talar om det i termer av att ”mota Olle i grind”. Sen finns det också en 

entreprenöriell tanke hos Per. Eleverna skall driva sina egna projekt, självfallet med handledning 

men de skall själva ha ett uppdrag och lösa ett problem.  Vad gäller examinationer blandar Per 

muntliga och skriftliga examinationer, vilket innebär att det talade språket inte har någon 

särställning där heller. 

Christian upplever att det talade språket både får en framträdande roll samtidigt som det på 

andra sätt hamnar lite i skymundan. ”I den situation vi har nu, med ganska stora klasser, blir det 

ganska lite muntliga redovisningar. Mycket blir ju skriftligt, istället.” Däremot upplever Christian 

att han som lärare är frekvent föreläsande. ”Det är nog ganska mycket föreläsning, faktiskt. Det 

är det. Och det är väl det som har att göra med… tidsbrist, litegrann”. Christian fortsätter med att 

berätta hur de från och med i år på den skola han arbetar har halvklasslektioner varannan vecka, 

då det inte riktigt går att gå igenom någonting nytt utan då får eleverna jobba själva. Det finns 

också en förkärlek för just det föreläsande: 

 ”Jag gillar katederundervisningen. Dels för att jag tycker om att prata historia, tror jag, 
men också för att… jag kan tycka att det bli….  Att sitta och jobba med frågor kan bli 
ganska trist, så jag har ganska mycket föreläsningar. Eller ja, genomgångar”.  

                                                 

 
75 Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm. Natur och kultur 
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Han nämner också att han på de halvklasstimmar han har varannan vecka ibland försöker få 

till diskussioner och liknande, men primärt brukas det talade språket av honom som lärare. 

När Tomas kommer in på det muntliga språkets roll i undervisningen, lyfter han snabbt fram 

att det ena inte kan värderas högre än det andra då de båda är nödvändiga. ”Jag tror att det 

skrivna ordet och det muntliga måste på nåt sätt komplettera varandra”, och han talar då främst 

om hur instruktioner ges till elever. Det han ser som från det talade språkets sida gör att det 

behöver kompletteras med skrift är att det talade språket lättare breder ut sig. ”Man associerar 

mer fritt, och sen behöver man ha en skriftlig instruktion där man sorterar bort det här 

ovidkommande och det kokas ner till något mer koncentrerat”. När det kommer från eleverna 

beror det enligt Tomas på uppgiften. 

 ”Det beror på uppgiften, för ibland är det ju en muntlig uppgift och då bedömer man ju 
vad som framförs. Kanske inte så mycket…. Jo, men också hur det framförs men… fast 
då inte hur det framförs i förhållande till…det finns ju inga kriterier i historieämnet som 
handlar om språklig kompetens, tror jag. Nej det gör det inte”. 

 För historieämnets roll skulle eleverna alltså kunna t.ex. upprepa sig mycket eller använda ett 

väldigt ungdomligt språk utan att det egentligen borde påverka bedömningen, förutsatt att 

innehållet är bra. ”Sen är det ju kanske inte så ändå, därför att alla de här ’typ’ och ’ba’ och 

’liksom’, om… man inte ser skogen för alla träd blir det ju indirekt någon slags följd av att man 

inte har ett så välutvecklat språk.” Däremot poängterar han att muntliga och skriftliga uppgifter 

värderas lika högt – de testar oftast olika kriterier. Elever kan ofta visa något muntligt, ifall de har 

svårt att få ner det i skrift. Dessutom är den muntliga produktionen mer elevnära – en text, 

skriven hemma, kan ha påverkats av fler än eleven själv och på så vis bli missvisande. Eleverna 

har svårare att dölja eventuella okunskaper i ett muntligt sammanhang. De muntliga 

examinationsformer han nämner är främst seminarier.  

I sin undervisning upplever Tobias att han är en berättande lärare. På följdfrågan om han då är 

övervägande föreläsande svarar han följande: 

 ”Ja, så är det ju, absolut. Men i berättande tänker jag också… Det är genomgångar och 
det är föreläsningar, absolut, och kanske lite för mycket. Jag är inte riktigt bekväm med 
den… sån här ensidig kommunikation. Men samtidigt tänker jag at berättande är… man 
berättar en historia”.  

Han förklarar hur berättandet kan ta sig uttryck i att han som lärare berättar om en specifik 

händelse eller person, anekdoter eller liknande, för att ge eleverna någonting att hänga upp sina 

kunskaper på. När det gäller examinationer finns det på skolan en tradition med ett stort 

historieprov på världshistorien, samt att eleverna skriver en uppsats, men när Tobias själv kan 

styra över sina examinationer blandar han. ”Jag har  gjort lite olika varianter, man kan ta en del 

med prov, en del med hemskrivning, seminarier eller sådär”. Traditionen på skolan kan alltså 

sägas fokusera mer på det skriftliga, vilket i Tobias fall verkar ha triggat honom att försöka väga 

upp det med muntliga examinationer 
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Den lärare som tveklöst uttrycker att det talade språket är viktigast i hennes undervisning är 

Stina. ”På den nivå som jag undervisar så är det talade språket det viktigaste.” Hon reflekterar 

även över hur eleverna hanterar skriven text, men kommenterar att tyngden absolut ligger i det 

talade språket. När det handlar om hur hon själv agerar som lärare i klassrummet framkommer 

att samspelet mellan henne som lärare och eleverna är viktigt. ”Jag försöker ha mycket dialog. 

[Intervjuaren: Dialog?] Alltså, vi går igenom någonting tillsammans, och så, i de klasser där det är 

möjligt att göra det, och det är det på SPRINT för de är intresserade av att lära sig. […] där 

arbetar vi mycket med att kanske titta på en film eller läsa en text, och sen prata om det och 

utifrån det hitta fakta, och forma studieteknik.” Även då en skriftlig text är involverad blir alltså 

det talade språket centralt. I bedömningar av elevers prestationer trängs muntliga redovisningar 

inför grupp med skriftliga examinationer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är när man delar upp språket i talat och skrivet språk 

som skillnader börjar skönjas hos lärarna i undersökningen. Dels har vi de lärare, som Per, som 

anser att det talade språket vare sig har en högre eller lägre särställning, och som istället värderar 

den logiska språkförmågan som helhet. Christian däremot anser att det talade språket både får en 

mer framträdande roll, samtidigt som det inte får det. I de stora klasser som är blir det talade 

språket viktigt eftersom läraren föreläser mycket – däremot examineras eleverna oftast skriftligt 

då det är svårt att organisera muntliga examinationer i en stor grupp. Både Tomas upplever likt 

de båda föregående att det muntliga och skriftliga kompletterar varandra och är lika mycket 

värda. Tobias, som tidigare arbetat med elever med ett mindre kapital, anser att det på hans 

nuvarande kapitalstarka skola är för mycket fokus på det skriftliga och försöker väga upp med 

mer muntligt. Stina, däremot är mycket tydlig med att de elever hon möter i sin undervisning gör 

att det talade språket är det absolut viktigaste. Hon betonar att den kontinuerliga dialogen i 

klassrummet är jätteviktig, och att även om eleverna läser en text för att tillgodogöra sig 

historievetenskapligt stoff talar de om texten för att reda ut innehåll och begrepp. 

Det skrivna språket 

Det skrivna språket utgör den andra stora språkliga aspekten i skolan. Lärarna kommer här in på 

hur det ställs andra krav på det skrivna språkbruket och hur det skrivna språkbruket oftare 

hamnar i fokus i examinationer och instruktioner. 

Per är, som nämnts tidigare, av uppfattningen att det muntliga och skriftliga bör samverka och 

att det i själva verket är en logisk språkanvändning som är det viktiga. Däremot  framkommer att 

det skriftliga språket , eller i vart fall de examinationer som är skriftliga, utformas på så vis att 

eleverna i sina svar tvingas skriva längre, löpande texter. Senast utgjordes provet av några få men 

omfattande frågor, som följaktligen krävde lika omfattande svar. Att samtliga frågor på prover 

kräver en djupare analys ser inte Per som ett problem – ”Även E-nivån på kunskapskrav kräver 

att du skall kunna analysera, till viss del”, säger han. Han brukar också ge eleverna frågorna i 

förväg – de vet alltså precis vad som kommer på provet, vilket gör att de flesta kommer. De flesta 
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klarar också av att få ett E. I och med det nya betygssystemet har fokus alltså skiftat till större, 

skriftliga essäfrågor, som också ställer högre krav på elevernas språkliga förmåga. Per talar också 

om hur han ibland kan avsätta en hel förmiddag åt ett prov, där eleverna först får en timma på sig 

att skriva en fusklapp, och sen skriva själva provet. ”Så att eleverna, när de kom ut därifrån, sa de 

så här ’Oj, nu inser jag att jag kan det här jättebra, för jag har skrivit det här fyra gånger”. Detta 

kan också tyda på skriftens vikt. 

Christian talar också om skriftspråkets roll, och han kopplar det till klasstorleken. Han 

undervisar i större grupper, där han upplever det som problematiskt att kunna ha muntliga 

redovisningar, och att de istället oftast har skriftliga examinationer. Däremot framhåller han att 

han inte har några språkmässiga krav på elevernas skriftspråk – ”Ja, alltså, jag har ju inga krav, så, 

när de skriver i historia att det här måste vara korrekt, sådär. Det märker jag ju att eleverna fattar, 

för de är oftast slarvigare när de skriver i historia”.  

Tomas har i avsnittet ovan talat om hur det muntliga bör kompletteras med skriftliga 

instruktioner. När det gäller det skriftliga instruktioner i sig upplever han att det lätt blir tråkigt 

med enbart skriftliga instruktioner, och att de måste kompletteras med muntliga instruktioner för 

att inte bli tråkiga. Däremot finns det en trygghet i de skrivna instruktionerna. ”Det som är 

skrivet är… det finns där. Det jag har sagt försvinner”. Tomas lyfter alltså fram det skrivna 

språkets mer permanenta aspekter. Muntliga instruktioner kan lätt bli otydliga och ord kan falla 

mycket olika i olika klassrum. En skriven instruktion är då tydligare – inte minst för elever som 

behöver tydligare ramar och direktiv. På den skola där han arbetar skriver alla som läser Historia 

1b en uppsats, vilket gör att det skrivna språket tar en lite större plats. Tomas reflekterar också 

över problem med det skrivna språket – ”Jag upplever nog att…ja…eleverna…de skriftliga 

examinationerna…. Om det finns ett allmänintresse at att man redovisar sin kunskap inom ett 

område, det får ju inte de andra ta del av. Om man inte gör så att de ska läsa varandras texter, det 

gör jag ju också”. Det finns alltså ett tänk där det skriftliga och muntliga till viss del kliver in i 

varandra. Det förekommer även skriftliga prov, men de proven får oftare stå tillbaka för till 

exempel essäuppgifter och andra skrivuppgifter. Det prov Tomas brukar använda sig av är ett 

rent begreppsprov, mer eller mindre, där elevers grundläggande faktakunskaper testas, och inte 

elevernas förmåga att i skrift resonera, analysera eller föra ett resonemang. Detta då Tomas anser 

att diskussioner, analyser och reflektioner i historieämnet oavsett om det är skriftligt eller 

muntligt är beroende av att eleverna har grundkunskaperna. 

Tobias upplever att han på den skola han arbetar på nu är starkt olik den skola han arbetade 

på innan. Textmassan är större, både vad gäller givna instruktioner och vad som förväntas av 

eleverna. Ribban överlag upplevs vara högre. Det skrivna språket, trots att båda sorterna värderas 

lika, används oftare på den skola han nu är verksam på. Genom det kanske det skrivna språket 

blir mer värt, då det är det som används och bedöms i större utsträckning. Kraven från eleverna 

på innehållet har också förändrats, upplever han, där eleverna på den kapitalstarka skolan vill att 
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allt innehåll skall kunna syfta till att ge eleverna möjlighet att skaffa sig ett högt betyg, inte bara ett 

E. 

Stina upplever, som skrivits ovan att de elever hon i dagsläget arbetar med har svårt för 

skriven text. För henne handlar det om att ständigt försöka ge eleverna en chans att använda 

skriftspråket i sin skolgång -  de antecknar ofta, för att träna den skriftliga förmågan. I 

examinationer försöker Stina ha skriftliga prov eller låta eleverna skriva kortare texter. Det är 

svårt att ha någonting att bedöma annars, upplever hon. Att kontinuerligt bedöma allt som sker i 

ett klassrum är svårt, framförallt i stora grupper, och då är det skriftliga underlaget viktigt. 

Däremot rättar hon inte språket i de skrivna uppgifterna, förutsatt att det inte handlar om sådana 

fel som förändrar innebörden. Hon upplever också att eleverna i viss mån har svårt att ta till sig 

skriven text i t.ex. historieböckerna. ”Jag pratade med en elev här som jag har i stödundervisning, 

så frågade jag ’varför fungerar inte historian för dig’ – ’det är så svåra ord’, det är alltså orden som 

hindrar. 

För att sammanfatta är fyra av lärarna fortfarande av åsikten att det skrivna språket och det 

talade språket är jämbördiga, men att det skriftliga i alla fall är det som dominerar i mängd. Detta 

beror ofta på större elevgrupper och att det då är svårare att organisera muntliga uppgifter då 

dessa i regel tar mer tid. I samtal kring det skrivna språket framkommer också att lärarna i regel 

inte rättar det skrivna språket, mer än om eleverna klart och tydligt har missuppfattat ett begrepp. 

Det finns också en uppfattning hos lärarna på studieförberedande programmen att kraven som 

ställs i t.ex. svenska i årskurs ett och de krav som samtidigt ställs på eleverna i historieämnet 

rimmar dåligt med varandra. Även Stina, som annars anser att det talade språket är det mest 

centrala i hennes undervisning menar på att utan skriftliga examinationer är det svårt att ha ett 

bedömningsunderlag. Hon upplever också att hennes elevers problem i historieämnet ofta kan 

härledas till att det i texter o.dyl. används för svåra ord som eleverna inte kan ta till sig. 

Det talade kontra det skrivna språket 

När det talade språkets roll kontra det skrivna språkets roll i undervisningen undersöks börjar 

skillnaderna mellan olika skolor och olika lärare dyka upp. De lärare som är verksamma på 

kapitalfattiga skolor upplever att det talade språket har en mycket mer framträdande roll i 

undervisningen, medan de lärare som är verksamma på skolor där elevernas symboliska tillgångar 

är större upplever en större jämvikt mellan det talade och det skrivna språket. Striden om vilket 

språk som är viktigast i utbildningen är, som tidigare lyfts fram i den här uppsatsen, långt ifrån 

avgjord. Till viss del bekräftar det som framkommit i den här uppsatsen teorin om hur elever ur 

de lägre samhällsklasserna med mindre symboliska tillgångar i regel är bättre när det gäller den 

muntliga förmågan – inte minst framkommer det i intervjun med Stina, som påtalar att hennes 

elever ofta har svårt för att arbeta med texter, både vad gäller att läsa och att producera egen text. 

Tobias tar också upp hur han upplevt ett skifte sedan han bytte från en kapitalsvag till en 

kapitalstark skola hur eleverna på den starka skolan hade lättare för att tillgodogöra sig 
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information från texter och själva producera textmaterial, jämfört med skolan han arbetade på 

innan.  . Detta är någonting som lärarna som är eller har varit verksamma på kapitalsvaga skolor 

har märkt, och deras undervisningsmässiga fokus har riktats mot just det muntliga. Det som 

också händer är att andra delar av den teoribild som målats upp bekräftas – systemet 

reproducerar sig själv. Elever från kapitalfattiga bakgrunder har inte med sig skriftspråket på 

samma sätt, samtidigt som skolan mer riktar sig mot det muntliga, vilket gör att skriftspråkets 

utveckling kanske inte når upp lika högt som hos elever från kapitalrika bakgrunder.  

På den andra sidan skranket finns de lärare som har elever med mer symboliska tillgångar i 

bagaget. De värderar enligt lärarna själva i regel det muntliga och skriftliga språket lika, men 

däremot talar de ofta om hur det skriftliga språket blir mer framträdande i bedömningen, 

eftersom de, på grund av stora elevgrupper och för lite tid, har övervägande skriftliga uppgifter. 

Återigen bekräftas teorin om hur språket reproducerar sig självt – elever med högre symboliska 

tillgångar, där lärarna vittnar om att de i många fall har med sig ett större ordförråd och en annan 

sorts språkhantering, använder det skrivna språket och enligt lärarna bedöms de primärt skriftligt. 

Detta trots att lärarna själva menar på att det skriftliga och muntliga är lika mycket värt i sig. 

Samtidigt visar tidigare forskning på hur det skrivna språket i sig ställer högre krav på utövaren i 

och med att de texterna är dekontextualiserade, och således måste skribenten i sin text skapa en 

kontext utifrån vilken texten skall förstås. Detta ställer högre krav på elevernas kognitiva förmåga 

när skriftspråket är det som är mer frekvent förekommande.  

 

Det oskrivna språkliga kravet 

Det som framkommer i intervjuerna är också att det i historieämnet finns något som kan kallas 

för ett oskrivet krav på språklig kvalitet, speciellt för att nå de högre betygen i ämnet. 

Ett flertal av lärarna ovan nämner att det i historieämnet inte finns några formella krav på 

elevers språkbruk. Tomas säger till exempel följande: ” …det finns ju inga kriterier i 

historieämnet som handlar om språklig kompetens, tror jag. Nej det gör det inte”. Tomas har rätt 

i att det i kriterierna för de olika betygen i historieämnet inte finns några konkreta formella krav 

på elevernas språkbruk. Lärarnas utsagor lyfter också fram att språket i sig inte rättas i uppgifter, 

om inte eleverna tydligt har missuppfattat ett begrepp.  

Samtidigt växer det fram en bild av hur de krav som ställs på alla elever, oavsett bakgrund, i 

längden kanske förstärker det sociala språksystemet. Lärarna vittnar samstämt om hur de krav 

som ställs i historieämnet inte uttryckligen ställer språkliga krav, men att ställa krav på innehållet 

och hur eleverna kan analysera sagda innehåll gör att det språkliga kravet likväl finns där. Per 

uttrycker det på följande vis: ”Språkförmågan kommer ju att leda till att du kan göra bra 

analyser… så att har du språkförhinder ska du inte straffas för det, men förmågan att analysera 

underlättas av en god språkförståelse”. 
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Det paradoxala, som pekas ut tydligast av Christian  är att kraven på att hantera historia 

vetenskapligt ställs i årskurs ett, men den kurs som i allt övrigt syftar till att lära eleverna 

vetenskapligt skrivande, nämligen Svenska 3, ges i årskurs tre. 

 ”På Svenska 1, så är det ju inte alls på den nivån riktigt. Där ska de ju kunna presentera 
och… och i viss mån resonera, men det är ju ganska ytligt. På så sätt kanske historia är 
lite speciellt, det ställs ganska höga krav och de ska kunna jämföra tolkningar”.  

Eleverna på de praktiska programmen läser inte Svenska 3, men bedöms ändock utifrån 

betygskrav som premierar ett vetenskapligt skrivande. Därav kommer också att elever med mer 

symboliska tillgångar, och rent konkret högre betyg från grundskolan, hamnar i en 

undervisningssituation där deras vetenskapliga språk bedöms, om än inte uttryckligen, och där de 

då är mer förberedda tack vare sitt kapital.  

 

Hur ser lärarna på historieämnets ämnesspråk? 

Hur lärarna ser på historieämnets ämnesspråk – de begrepp som ingår i ämnet och det sätt på 

vilket ämnet diskuteras – är huvudfrågan som berörs i det här delkapitlet. Lärarna frågas först om 

de anser att historieämnet har ett ämnesspråk. 

Per upplever att frågan om historieämnet har ett ämnesspråk är svår.  

Ehm… svår fråga. Nja, det beror lite på… alltså det beror lite på hur, liksom hur 
fördjupat historieämnet blir, för jag tycker… blir historieämnet tillräckligt fördjupat så får 
det det. Men inte i etta i gymnasiet, tycker jag. För mig är det så pass ihopkopplat med 
samhällskunskapen att de skiljer sig mycket lite åt i språket, där. Jag använder i alla fall 
mycket samma terminologi för jag försöker jobba mycket.. ämnesövergripande med de 
ämnena. 

Därmed öppnar respondenten upp för frågan om huruvida det finns ett samhälls- eller 

humanvetenskapligt ämnesspråk, på vilken respondenten svarar jakande, och tillstår att det till 

viss del överlappar med ett naturvetenskapligt ämnesspråk. För att peka ut kontrasterna gentemot 

det naturvetenskapliga ämnesspråket, lyfter Per fram hur det humanvetenskapliga ämnesspråket 

är tydligare färgat av ideologi och subjektivism. ”Man är mer medvetet ideologisk, tror jag[…] 

och jag tror att man är medveten också, om att nu är jag subjektiv i väldigt hög utsträckning”. Per 

fortsätter med att lyfta fram att det naturvetenskapliga språket i mindre grad är subjektivt: ”Det 

naturvetenskapliga språket ska ju vara objektivt – alltså man eftersträvar objektivitet i mycket, 

mycket högre utsträckning: så här är det”. Per kommenterar dock att de flesta nog är medvetna 

om att det är svårt att vara objektiv i alla diskurser. 

Christian håller inte helt med sin kollega. När frågan om historieämnet har ett ämnesspråk 

kommer upp svarar han efter en kortare tvekan: ”Njae, det tycker jag väl inte riktigt. Eller hur 

tänker du då?” . Jag som intervjuare frågar då om han upplever att det finns en begreppsapparat 

förknippad med ämnet, på vilket han svarar nekande, men sedan backar lite: ”Hmm… nä, det 
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tycker jag nog inte. Men det är ju fel det också”. När samtalet förs in på huruvida det, om det nu 

inte fullt ut finns ett historievetenskapligt ämnesspråk finns ett naturvetenskapligt ämnesspråk 

reflekterar Christian på följande vis: ”På vår skola läser naturarna historia i trean, och det är ju en 

helt annan grej att ha dem i trean. […] Dels är de ju mycket mognare, har lite annan koll på 

omvärlden, de…de [mummel] har fått en del begrepp på vägen såklart. Sen är det ju klart att vissa 

begrepp kanske vi använder annorlunda”: Christian lyfter fram hur han i både historia och 

svenska tar upp begreppet materialism, och hur det finns i båda ämnena men hur t.e.x 

historiematerialism är någonting helt annat. 

Tomas är nog den av lärarna som tydligast uttrycker att historieämnet har ett ämnesspråk. 

Inledningsvis svarar han  ”Ja… delvis”. När han sedan ombedes utveckla sitt svar fortsätter han 

med ”[d]et finns ju en begreppsapparat, sådär, med epokala begrepp och… ja men det finns ju 

också termer som man tillämpar sådär ibland, man måste veta vad ståndssamhälle är, och vad 

klassamhälle är och… den typen av begrepp också, såklart”. Tomas lyfter också fram att det finns 

begrepp som används inom historieämnet men som inte är unika för just det ämnet, men som 

används. Som exempel lyfter han fram begreppet hegemoni. Däremot upplever Tomas också att 

många begrepp som används inom historieämnet, som det ovan nämnda hegemoni, tillhör ett 

human/samhällsvetenskapligt ämnesspråk. Tomas kommer sedan in på fler begrepp som kan 

vara allmänna men ändå användas inom historieämnet, som till exempel legitimera och kopplar 

den sortens svåra ord till vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande. Intervjupersonen talar 

också om hur vissa begrepp kan existera inom olika fält, både det humanvetenskapliga kontra det 

naturvetenskapliga, eller rentav inom både historieämnet och samhällsvetenskapen, men ha olika 

innebörd. Ett sådant begrepp är enligt Tomas källkritik.  

”Jag tror inte att det finns någon annan… alltså historiker är experter på källkritik på ett 
annat sätt än vad många andra är. Den källkritiska aspekten och dimensionen, den får 
mycket mer… fler dimensioner. I samhällskunskap kan man tala mer om tendens, och ur 
någonting är vinklat hit eller dit. Ja, det kan ju vara sant eller falskt förstås, men man 
pratar inte om anakronismer... och kanske inte så mycket om beroendekriteriet…”. 

  Tomas uttrycker sig också i termer av att det finns ett visst sätt att uttrycka sig på, antingen 

verbalt eller i skrift, som i sig kan sägas vara historiskt vetenskapligt. Han fortsätter prata om hur 

det finns en viss förförståelse för hur historiker talar med varandra, vilka ämnen som tas upp i 

samtalet och hur dessa ämnen diskuteras och vinklas utifrån den här förförståelsen. Sedan 

utvecklar han resonemanget, och talar om hur det förmodligen är så att aktiva inom andra 

ämnesområden sannolikt har ett eget sätt att tala om det egna ämnet, och även en egen ”slags… 

syn, på sitt ämne som på något sätt ’r självklart, inomvetenskapligt, men utanför så är det inte lika 

självklart”. 

Det finns också en förståelse hos Tomas för hur det här inomdisciplinära sättet att definiera 

vissa begrepp ställer till det för eleverna. Han själv är verksam näst intill uteslutande på det 

naturvetenskapliga programmet och hamnar då ofta i läget att begrepp behandlas olika. Den 

upplevda motsättningen mellan det naturvetenskapliga fältet och det samhällsvetenskapliga har 
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eskalerat i och med GY11, anser han, eftersom de naturvetenskapliga ämnena i och med just den 

nya gymnasiereformen fick högre krav på sig att arbeta med just begrepp, och att de saknar en 

tradition av att göra detta.  

Tobias kommer direkt in på att det historiska ämnesspråket delas med de andra 

humanvetenskaperna. ”Njaea… jag tänker alltså att humaniora, eller samhällskurserna, kanske har 

ett ämnesspråk. Om man jämför med naturvetenskapligt språk, så. Analys, till exempel, kan vara 

olika. Vi slänger oss med olika begrepp som betyder olika saker”. ”Det finns ju en del… en del, 

alltså, vi har ju en begreppsapparat, som vi använder oss av. Den jobbar man ju aktivt med. Det 

är ju klart att om man pratar om historiesyn… vi måste ju jobba med det begreppet, eller det som 

är det nya nu, historiebruk, vad är det begreppet? Teorier… som kanske inte är samma sak som 

naturvetenskapens teorier… Processer, förändringsprocesser, är också ett sånt där jättecentralt 

begrepp, inom historia. Så ja, jag jobbar ju aktivt med begreppen. 

Stina upplever, likt Per, att ett historievetenskapligt ämnesspråk finns, men inte på den nivån 

som skolundervisningen ligger på. På den raka frågan svarar hon:  

Njae nja… njae…inte på den här nivån, men det är ju fulladdat med begrepp. Alltså 
historiska begrepp är ju en jättestor del för att förstå språket och för att förstå djupet i 
språket måste man också förstå innebörden av historiska begrepp. Så att på så sätt är det 
ju det 

 Det hon lyfter fram är att det självklart finns ett vetenskapligt språk inom historieämnet, men 

att det inte kommer fram på den nivå hon undervisar på eller i de historiekurser hon undervisar i. 

Stina har främst Historia 1a, den historiekurs som är anpassad för de yrkesinriktade 

gymnasieprogrammen, och där upplever hon att undervisningen inte ligger på en så hög nivå att 

ett ämnesspråk krävs. Hon reflekterar även över hur kursböckerna i historieämnet har ett språk 

som ibland lämnar en del övrigt att önska. ”De är ju väldigt smala i det de skriver, de ska plocka 

in så mycket fakta och kunskaper på en liten textyta, så det blir väldigt väldigt stramt skrivet, på så 

sätt kan man ju kanske tala om det. [Menar du att språket som till vardags används för att tala om 

historia har…] ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det”. Däremot lyfter Stina fram hur 

naturvetenskapen och det historievetenskapliga ämnesspråket är två sidor av samma mynt, med 

likheter men också med skillnader. ”Det är ju, alltså, fackspråksmässigt… där handlar det om 

begrepp även inom naturvetenskapen,så att det…[Det är alltså inte sättet, utan…?] Ja…”. I 

samtalet framkom att det var stoffet som skilde det hela åt. Båda disciplinerna använder sig av 

begrepp, vilket talar för att de är lika i någon mån, men det är det faktiska innehållet som skiljer 

dem åt. 

De intervjuade lärarna är samstämmiga i att det finns ett sätt att tala om historia som kan 

beskrivas som ett ämnesspråk. De flesta är eniga om att det finns, men att det inte riktigt kommer 

fram på den nivå som deras undervisning ligger – det kommer först senare. Samtidigt är de eniga 

om att det är begreppen i historieämnet som är centrala, och att det kanske i de begreppen finns 

ett ämnesspråk, men att det ämnesspråket i så fall i stor utsträckning delas med till exempel 
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samhällskunskapen. De vill istället tala om ett samhälls- eller humanvetenskapligt ämnesspråk, 

som kan kontrasteras mot naturvetenskapen. Den definition av ämnesspråk som finns tidigare i 

uppsatsen76 och lärarnas utsagor överensstämmer väl, då de båda är fokuserade på just begrepp 

och en ämnesspecifik vokabulär. 

Har synen på språket i undervisningen förändrats över tid? 

I och med den debatt som till viss del rasat i media, inte minst i den uppsaliensiska lokalpressen, 

rörande elevers undermåliga språkkunskaper och hur detta starkt kan kopplas till uppsatsen syfte 

och frågeställning, har jag valt att ta med en underavdelning om detta också. Upplever lärarna, 

som i de flesta fall varit yrkesverksamma under en längre tid, att hur de själva ser på språkets roll i 

undervisningen har förändrats? 

De gånger när lärarna har märkt att deras syn på språket har förändrats hänger det ofta ihop 

med att skolan ifråga har bytt elevunderlag, eller att de själva har bytt till en skola som har ett 

annat elevunderlag. Den skola Per jobbar på har till exempel gått från ”medelklasselever med 

helsvensk bakgrund” till att ha ”olika generationers svenskar”, och de har nu fler elever med ett 

lägre betygssnitt än innan. ”Och det klart… det blir lite olika språkbruk än innan”. Med det 

menar han dock inte att det är ett avgjort sämre språkbruk, däremot upplever han att eleverna får 

kämpa mer för att ta till sig begreppen. Samtidigt finns det bestämd uppfattning om att de nya 

styrdokumenten, i och med GY11 har laddat de humanistiska ämnena med ett större fokus på 

begrepp och på terminologi än innan. Per ser den utvecklingen som positiv, då det höjer statusen 

på ämnena i sig och ger dem en mer vetenskaplig framtoning. 

Christian upplever inte heller att den språkliga förmågan hos eleverna har blivit sämre, 

däremot har den ändrat form och fokus. Till exempel anser han att elever inte nödvändigtvis läser 

mindre, de läser nog lika mycket. Det är bara det att de läser andra saker, som bloggar, 

internetforum och artiklar på nätet, och mindre fack- och skönlitteratur. Däri ligger också att de 

då kanske har svårare att ta till sig det vetenskapliga språket i sakprosa. Samtidigt ser han hur 

historieböckernas innehåll krymper och hur de blir mer översiktliga, samtidigt som kraven på vad 

eleverna skall kunna ökar. Det finns alltså en upplevd diskrepans i det som krävs och det stoff 

som görs tillgängligt. Vad som sägs om historia ingår också i det historiska språket, menar han. 

Att kraven har ökat i och med GY11 är en uppfattning som fler än Per uttrycker. Tomas talar 

likt sin kollega om hur styrdokumenten har förändrats och hur  det numer är ett tydligare fokus 

på att man som lärare i historia skall ta upp historievetenskapliga begrepp. Det har också 

introducerats en rad nya begrepp, som till exempel historiebruk. De nya kriterierna ställer också 

andra krav på elevernas språkbruk. Som historielärare skall endast innehållet bedömas, men för 

ett nyanserat och komplext svar krävs ett slags högre språk, menar han. Tomas uttrycker att de 

                                                 

 
76 Se avsnittet om begreppet ämnesspråk på sidan 16 i detta arbete. 
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krav han kan ställa på sina elever språkligt kanske är högre än på andra skolor, då den skola han 

arbetar på har kapitalstarka elever med ett gott språkbruk. Däremot kan det idag vara svårt att 

veta hur mycket som är elevernas eget språk, och hur mycket som är stavningskontroller. Men 

Tomas är själv övertygad om att synen på hur elevers språkbruk är beror på vilken skola man 

jobbar på, och vilket elevunderlag den skolan har. 

Tobias upplever inte heller att elevers generella språkbruk har förändrats. Å ena sidan har han 

bytt skola från en skola med elever med ett lågt symboliskt kapital och jobbar nu på en skola där 

elevernas kapitaltillgångar är högre, vilket gör att de elever han arbetar med har ett större 

ordförråd och använder ett språk som majoriteten av eleverna han tidigare undervisade inte 

gjorde. Å andra sidan får han fortfarande frågor från elever om ord som de inte förstår, och då 

ord som Tobias upplever som ganska grundläggande. Däremot har Tobias förändrat sitt sätt att 

arbeta – på den tidigare skolan gjorde de tidningar, pjäser och liknande i historieämnet, men på 

den nya skolan arbetar han mer med skriven vetenskaplig text, seminarier och andra mer 

studieförberedande arbetsformer vilket också ställer andra krav på elevernas språkbruk. 

Stina upplever att språket som används i och om historieämnet har förändrats under loppet av 

hennes yrkesverksamma karriär. Framförallt har språket som används i läroböcker blivit enklare 

och mer lättbegripligt. Hon reflekterar själv över hur det gynnar de elever hon undervisar, då de 

ofta uttrycker hur att det i historieämnet och i historieböckerna är ett komplicerat språk. På 

frågan om det inte är kontraproduktivt att förenkla språket i historieböckerna, svarar hon att 

meningen med ämnet är väl ändå att eleverna skall lära sig historia: ”Vad ska vi ha ut av 

undervisningen – språkutveckling eller historia?”. 

De lärare som har bytt arbetsplats och kommit till en ny skola med ett annorlunda 

elevunderlag upplever att synen på språket har förändrats i och med det – ju kapitalstarkare elever 

på skolan, desto mer fokus på det skrivna ordet. Några av lärarna reflekterar även över hur 

språket som återfinns i läromedlen har förändrats – dels har det blivit enklare, dels har innehållet 

(d.v.s. det som det talas om) tunnats ut, samtidigt som kraven på elevernas kunskaper har ökat. 
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Diskussion. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som framkommer i studien delvis bekräftar de teorier som 

hanterar språk och inlärning ur ett sociologiskt perspektiv, nämligen att elevers symboliska 

tillgångar och hur de utifrån dessa väljer skolor gör att de hamnar i skolor där olika språkliga 

praktiker hamnar i fokus, utifrån elevernas förförståelse för ämnet. Därigenom bekräftas också de 

teorier som anser att språket och sättet att hantera språket produceras och reproduceras olika i 

olika grupper med olika symboliska tillgångar. Mest tydligt syns detta i hur det talade språket är en 

mycket större del av undervisningen i verksamhet som involverar kapitalsvaga elever, och det 

skrivna språket är en större del i den verksamhet som involverar kapitalstarka elever. Detta trots 

att lärarna är eniga om att det talade och det skrivna språket i sig är lika mycket värda, och att det 

är en god, korrekt och logisk språkanvändning som är det viktigaste i sak. 

Lärarna upplever att kraven som ställs på elevernas språkbruk och på hur eleverna hanterar 

begrepp har förändrats, vilket i sin tur medför att det kan framstå som att eleverna är sämre 

språkligt. Detta speciellt eftersom betygskraven har förändrats på ett sätt så att kraven på den 

analytiska förmågan ställs redan på E-nivån, vilket medför att alla elever oavsett symboliska 

tillgångar och skola måste kunna analysera för att uppnå ett godkänt betyg.  

På detta lyfter lärarna upp hur språket i de läromedel som produceras ofta har ett enklare 

språk nu än tidigare. När detta paras med lärarnas uppfattning om att kraven på eleverna generellt 

har ökat går det att se vad som skulle kunna beskrivas som en diskrepans mellan förväntningarna 

på eleverna som ställs från Skolverkets och politikers sida och de läromedel som skall hjälpa dem 

att nå de målen som satts upp. Kraven blir högre och möjligheterna sämre. Detta ställer också ett 

högre krav på läraren, indirekt, att kompensera för det som läromedlen tappar. Schleppegrell 

(2004) poängterar hur läraren måste bejaka den språkliga förmågan eleverna har med sig till 

skolan, men samtidigt inte nöja sig utan ge dem de verktyg de behöver för att kunna ta till sig 

kunskapen i skolan. Kraven blir då även högre på lärarna på kapitalsvaga skolor, då eleverna där 

har ett språkbruk med sig som inte fungerar lika väl med de krav som ställs i historieämnet. 

Kravbilden på läraren blir också skev när man ser till att lärarna är verksamma på olika skolor. 

Lärarna på kapitalstarka skolor upplever att kraven från eleverna på innehållet i undervisningen är 

höga och om läraren i fråga har bytt skola, som Tobias, ger han uttryck för en förändrad kravbild 

från elevernas sida. Det ska där finnas en relevans i utbildningens innehåll, där innehållet skall 

syfta till att kunna ge högre betyg än bara ett E, jämfört med på hans tidigare skola där man inte 

hade samma intresse. Här gör sig också kapitalet och elevernas habitus sig påminda – de 

tillgångar de har med sig och den bakgrund varifrån de kommer värderar kanske betyg i de 

praktiska ämnena högre än ett teoretiskt – inte för att det är något fel på historia som ämne, men 

för att de kanske inte kan koppla det till en konkret framtida yrkesroll.  
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Detta slår hårdast mot elever med mindre kapitaltillgångar, eftersom de låses ute från de högre 

betygen i och med att de själva inte kan tillgodogöra sig eller uppvisa kunskaper på samma sätt 

som kapitalstarka elever kan. Detta gör att den sociala snedrekryteringen till olika skolor 

förstärks, och att segregeringen mellan olika skolor ökar. 

Något annat som också framkommer i studien och som kan relateras till den tidigare 

forskningen är hur det skrivna språket kan användas i en pedagogisk kontext. En del forskare, 

som David R Olson, menar på att det skrivna språket automatiskt hjälper utövaren att kunna 

analysera och tänka abstrakt.. I ljuset av den här undersökningen kan några slutsatser dras. Om 

det talade språket i sig används mer på kapitalsvaga skolor, på grund av att eleverna när de 

kommer till skolan har med sig ett språk som gör det svårt för dem att förstå vetenskapliga texter 

som används i undervisningen, kanske skulle gynnas av att producera mer skriven text, för att på 

så vis få upp ögonen för det abstrakta tänkandet som krävs. Detta medan de kapitalstarka 

eleverna har med sig det abstrakta tänkandet till skolan, och således gynnas mer av systemet.  

Det som sammanfattningsvis kan sägas är att elevers tillgångar påverkar deras språkbruk och 

språkförmåga, och att lärare på skolor med olika elevunderlag, speciellt på skolor med 

kapitalsvaga elever, har en utmaning i att få eleverna att kunna hantera skriftspråket då detta 

skulle kunna gynna elevernas analytiska förmåga och hjälpa dem till högre betyg i historieämnet. 
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Konklusion 

Den här studiens frågeställningar har rört språkets roll i undervisningen, kopplat till lärares och 

elevers symboliska tillgångar. Vilka vi är definierar (och definieras av) vad vi gör, men i ett system 

som, har det visat sig, är reproducerande kan det vara svårt att bryta vissa mönster. Elever med 

lägre betyg från grundskolan hamnar i ett system som, när allt kommer till kritan, premierar ett 

akademiskt och vetenskapligt skriftspråk över ett muntligt dito. En av de mer intressanta 

aspekterna som framkommer, om man ser till hur debatten har gått i media de senaste åren, är att 

lärarna inte upplever att elevernas generella språk har försämrats. I media lyfts de elever som går i 

skolan idag fram som betydligt sämre på att hantera det svenska språket jämfört med eleverna 

som gick i skolan för några år sedan, för att inte tala om de som studerar vid universitetet som 

häromåret fick ta emot kritik för att de inte kan hantera språket på ett adekvat sätt. Däremot 

lyfter lärarna fram hur kraven på ett vetenskapligt språk har förändrats och skärpts, och det är 

kanske där som problematiken finns, samtidigt som innehållet i läroböckerna har försämrats, 

både om man ser till språkbruket och stoffet i sig. Skärpta krav tillsammans med försämrade 

möjligheter att tillgodogöra sig ett historievetenskapligt språk och historievetenskapliga kunskaper 

kan i sig vara grunden till hur eleverna blir på universitetet, inte det att de bara är sämre än 

föregående årskullar, och detta är någonting man mycket väl skulle kunna undersöka närmare.  

Utifrån denna begränsade studie skulle jag ändå vilja ta tillfället i akt och peka ut några viktiga 

aspekter av språkets betydelse i pedagogiska sammanhang som vidare forskning borde fokusera 

på. Ett sätt på vilket forskningen kan ta den här studien vidare vore att beakta sådana saker som 

åldersaspekten hos lärarna – skiljer deras inställningar till språk i undervisningen sig beroende på 

antingen deras egen ålder eller på deras yrkesverksamma år. Ett tredje sätt på vilket man kan ta 

studien vidare vore att i analysen lyfta in en genusaspekt – skiljer sig inställningen till språk 

beroende på vilket kön lärarna har. 

Vidare forskning skulle också kunna behandla och mer i detalj gå på djupet med hur lärares 

olika symboliska kapital spelar roll för deras syn på vissa utvalda delar av den undervisning de 

bedriver. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Tema 1. Biografiska bakgrundsfrågor 

 Ålder 

 Tidigare utbildning 

 Uppväxt, föräldrars bakgrund 

 Vilken ämneskombination 

 Yrkesverksamma år, olika anställningar 

 Undervisning på vilka gymnasieprogram, vilka kurser etc. 

Tema 2. Kulturella praktiker, då och nu. Teaterbesök, musik, litteratur mm. 

 Kulturella praktiker i barndomen och uppväxten 

o Föräldrarna? 

o Involverades barnen? 

o Samtalades det kring det som lästs/setts/hörts? 

 Kulturella praktiker i nutid 

o Endast intagande av kultur? 

o Samtalar intervjupersonen kring kultur (litteratur, musik etc.) med andra? 

Tema 3. Syn på ämnet 

 Fokus i undervisningen: små eller stora skeenden, strukturer eller aktörer etc. 

 Undervisningsmetoder: föreläsande, elever självstudie, annat? 

 Examinationsformer: prov, begreppstest, muntliga examinationer? 

Tema 4. Synen på ämnesspråk i undervisningen 

 Har historieämnet ett ämnesspråk? 

 Koppla till betygskrav om historiska begrepp 

 Kontrastera mot naturvetenskapen? 

  

Tema 5. Upplevda förändringar i yrkesutövningen 

 Syn på ämnesspråk inom humanistiska ämnen – har den förändrats? 

o Kontrastera mot syn på ämnesspråk inom naturvetenskapliga ämnen 

 Syn på PISA-resultaten (koppla samman med ovanstående?) 

 Eventuell förändring i yrkesutövandet över tid 

o Speciellt i och med GY11? 
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o Annan förändring? 

o Förändring i undervisningsmetod p.g.a. till exempelvis förändrat yrkesuppdrag? 

o Skulle synen på ämnesspråksundervisning förändras om läraren har kombinationen 

språk/humanistiskt ämne istället för till exempel två humanistiska ämnen? 
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Bilaga 2: De intervjuade lärarna 

Lärarens 

namn 

Antal 

år i 

yrket 

Undervisar/har 

undervisat på följande 

program 

Ämneskombination Undervisar på 

vilka 

historiekurser 

Typ av 

elevunderlag 

på skolan: 

Per 7 Naturvetenskapliga 

programmet 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

Historia 

Samhällskunskap 

Religion 

Historia 1b Medelstora 

kapitaltillgångar 

Tomas 15 Naturvetenskapliga 

programmet 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

Historia 

Svenska 

Historia 1b Stora 

kapitaltillgångar 

Christian 13 Naturvetenskapliga 

programmet 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

Historia 

Svenska 

Historia 1b Medelstora 

kapitaltillgångar 

Tobias 19 Naturvetenskapliga 

programmet 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

Byggprogrammet 

Fordonsprogrammet 

Estetiska programmet 

Historia  

Religion 

Historia 1a 

Historia 1b 

Stora 

kapitaltillgångar 

Stina 20 Fordonsprogrammet 

Estetiska Programmet 

Byggprogrammet 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

SPRINT 

Historia  

Samhällskunskap 

Historia 1a Små 

kapitaltillgångar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


