
 
 

 
 
 
 

”Mauvefärgad, dissa och tjöta” 

Förändring av det språksociologiska textavsnittet i läromedel i svenska  

“Mauvefärgad, dissa and tjöta”  
Change in sociolinguistics part of the study material in Swedish  

 
 

 
Sandra Persson 

 

Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap 

Lärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan 

Examensarbete 15 hp 

Handledare: Björn Bihl 

Examinator: Rakel Johnsson 

Datum 2016-06-07 
Löpnummer 

 



 
 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to find out how sociolinguistics part depicted in textbooks of 

Swedish over time and study how much space portion is provided in three teaching aids dated 

1976, 1995 and 2014. The study also intends to examine the degree of changes and what they 

might be due to. This study rests on two research traditions, sociolinguistics and materials 

analysis. Research in language sociology is extensive. Similarly, there is a tradition of 

research of teaching materials analysis particularly in the subject of history. Counterparts to 

my research is thus to be found in particular in the subject of history. For the Swedish part of 

the substance seems this type of research to be scant, consequently, there is a research gap 

that is interesting to examine more closely. This study can be seen as a contribution to the 

earlier tradition of research in general, but also as a contribution to the subject Swedish study 

materials research in particular. In order to answer these questions, a qualitative and a 

quantitative content analysis are made. The results show that the deployment can be greatly 

linked to the prevailing social context that political governance, curriculum, textbook author, 

etc. The results also show that the mayor differentiation lies between percentage with in the 

socio-linguistics text section internal than external to the teaching material. Changes that can 

be distinguished in the teaching material are seen mainly in the method of preparation. 

Learning materials go from the more stereotypical and more locked form of knowledge to 

become more educational and based more and more on the individual and his or her 

knowledge. 

Keywords: Sociolinguistics, sociolinguistics, educational materials, knowledge, knowledge 

dissemination, production method  



 
 

Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur det språksociologiska textavsnittet 

framställs i läroböcker i svenska över tid samt studera hur stort utrymme textavsnittet ges i tre 

läromedel från 1976, 1995 och 2014. Studien har också för avsikt att undersöka i vilken grad 

man kan se förändringar och vad dessa kan tänkas bero på. Föreliggande studien vilar på två 

ben, språksociologi och läromedelsanalys. Forskning inom språksociologi är omfattande. 

Likaså finns en forskningstradition av läromedelsanalyser framförallt inom historieämnet. 

Motsvarigheter till min forskning går således att inom finna bland annat historieämnet. För 

svenskämnets del förefaller den här typen av forskning vara skral, följaktligen finns en 

forskningslucka som är intressant att undersöka närmare. Föreliggande studie kan ses som ett 

bidrag till tidigare forskningstradition i allmänhet men också som ett bidrag till svenskämnets 

läromedelsforskning i synnerhet. För att få svar på dessa frågor har en kvalitativ och en 

kvantitativ innehållsanalys gjorts. Resultaten visar att kunskapsförmedlingen i hög grad kan 

knytas an till den rådande samhällskontexten som politisk styrning, läroplaner, 

läromedelsförfattare osv. Resultaten visar också att det råder störst differentiering procentuellt 

sett mellan det språksociologiska textavsnittet internt än externt i läromedlen. Förändringar 

som kan urskiljas i läromedlen ses främst i framställningssättet. Läromedlen går från mer 

stereotypiskt och mer låst form av kunskap till att bli mer pedagogiska och utgår mer och mer 

från individen och dennes förkunskaper.     

Nyckelord: Språksociologi, sociolingvistik, läromedel, kunskapssyn, kunskapsförmedling, 

framställningssätt  
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1. Inledning 
I samhället i dag möts vi av en språklig mångfald. Det måste sägas att det är allmänt 

accepterat och att det knappast är någon som höjer på ögonbrynen om vi möter en person idag 

som talar dialekt eller ett språk som vi själva inte gör. I klassrummet är lärarens uppdrag 

mångbottnat och svenskämnet är komplext. Vi ska ta tillvara på mångfalden, historien och 

den språkliga variationen. Men som lärare i svenska ska man också bedöma elevernas 

språkliga kunskaper. Till vår hjälp har vi diverse handböcker och andra rättesnören som vi 

kan ta hjälp av för att bedömningen ska bli korrekt. Vår undervisning ska utveckla elevernas 

kunskaper mot ett korrekt skriftspråk samtidigt som eleven genom språket ska få möjligheter 

att uttrycka sin personlighet och får kunskaper om sig själv och sina medmänniskor, vilket 

läroplanen föreskriver.    

Som nybakad lärare är det en trygghet att ha en lärobok till hjälp för att utveckla dessa 

kunskaper hos eleverna. Men det ställer också stora krav på läroboken, och lärarens 

kompetens att välja stoff som uppfyller kraven för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de 

färdigheter läroplanen föreskriver. Jag ser själv flera fördelar med att använda läromedel om 

de svarar mot kraven som ett läromedel bör uppfylla. Jag upplevde dock under min senaste 

VFU att läromedel ser väldigt olika ut och lägger olika mycket vikt vid olika delar av 

svenskämnet. Att lärare ibland ratar läromedel för att de är för vaga inom vissa delar, och 

kompletterar med stoff på annat sätt, via nätet andra böcker et cetera. Vissa delar i läromedlen 

upplevde jag få mer utrymme som grammatik exempelvis. Forskning på svenskämnets 

läroböcker har inte i någon vidare utsträckning intresserat sig för vad läromedlen förmedlar 

och hur stort utrymme det språksociala textavsnittet får, inte heller hur det har sett ut över tid.  

Den här studien vilar på två ben, språksociologi och läromedelsanalys. Den språksociologiska 

forskningstraditionen är i sig relativt ung, men forskning inom området är omfattande. En 

forskningstradition av läromedelsanalyser finns det gott om, framförallt inom historieämnet. 

Motsvarigheter till min forskning går följaktligen att finna inom bland annat historieämnet. 

Värre är det således inom svenskämnet där den här typen av forskning förefaller vara skral. 

Här vågar jag påstå att det finns en forskningslucka som kan var intressant att titta närmare på. 

Den här studien har för avsikt att studera hur stort utrymme språksociologi får i läromedel 
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över tid samt vad det förmedlar för kunskap. Det här kan ses som ett bidrag till tidigare 

forskningstradition i allmänhet men också som ett bidrag till svenskämnets 

läromedelsforskning i synnerhet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är således att studera hur språksociologi framställs i läroböcker och om föreställningen 

förändras.  

- Hur stort utrymme får det språksociologiska textavsnittet i de olika läromedlen? 

- Vilken kunskap förmedlar språksociologin i läromedlen?  

- I vilken grad kan man se förändringar över tid och vad består dessa förändringar av?  

- Vilka bakomliggande orsaker kan förklara dessa förändringar? 

2. Teori  

2.1 Språksociologins framväxt 

Det är egentligen först under den senare halvan av 1900- talet som man kan påstå att 

språksociologin växte fram som en egen gren inom forsningen (Einarsson 2009:20, 

Nationalencyklopedin Språksociologi S.V). Einarsson beskriver att Ferdinand de Saussure och 

Noam Chomsky är två språkforskare som ägnat sig åt den strukturella språkforskningen. 

Saussure är grundaren till den strukturella språkforskningen och Chomsky har utvecklat den 

till en mer modern tappning, den så kallade generativa grammatiken (Einarsson 2009:20).  

Den generativa grammatiken handlar om hur människor har en medfödd språkförmåga och 

hur den organiseras. Språkforskarna inom den här vetenskapen är intresserade av att utveckla 

en teori som kan förklara detta. William Labov, en av språksociologins portalfigurer, menar å 

andra sidan att man inte kan särskilja språket från det sociala fältet. Den språksociologi som 

växte fram var således en protest mot den generativa grammatiken. Det sociala är så tätt 

sammankopplat med språkets sociala funktion att Labov undviker att kalla något för 

sociolingvistik eftersom det indikerar att det finns ett element i språket som inte är socialt. Det 

är omöjligt menar han eftersom språket innehåller sociala funktioner genom att etablera, 

upprätthålla och avsluta kontakter människor emellan (Einarsson 2009:20). Vidare beskriver 

Einarsson att man nu mer anser att det finns behov av både strukturalister och 

språksociologer. Såväl språkets inre struktur som bruket och variationen behöver studeras för 
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att öka kunskapen om språket. Även om språksociologin etablerades som en forskningsgren 

under 1900-talets senare halva, har språksociologiska fenomen förekommit och iakttagits 

långt tidigare (Einarsson 2009:21).   

2.2 Begreppsdefinition 

Enligt Einarsson är det svårt att exakt definiera språksociologi. Han menar att det finns en stor 

variation av vad språksociologi/sociolingvistik är för något. Spännvidden är således vid. Han 

sammanfattar dock språksociologi på följande sätt: ”[s]pråksociologi är studiet av språklig 

variation och förändring i ett socialt och kulturellt perspektiv” (Einarsson 2009:17). Vidare 

refererar Einarsson till Hudson (1981) som menar att språksociologi/sociolingvistik ”är 

studiet av språk i förhållande till samhälle”(Einarsson 2009:17).  

Språksociologins främsta uppgift är att studera sambandet mellan språkliga respektive sociala 

fenomen. Inom språkvetenskapen studeras exempelvis språkets uppbyggnad genom att 

språkvetaren kan studera morfem, satser, språkljud et cetera. Samhällsvetare är i sin tur 

intresserade av exempelvis samhällsstrukturer som makt, kön, etnicitet et cetera. Einarsson 

definierar tre möjliga sorters samband mellan språket och samhället. Följande exempel nedan 

är Einarssons definition: 

1. Samhällsstrukturen påverkar eller kanske t.o.m. bestämmer det språkliga beteendet. Olika människor 

har olika språkliga varieteter beroende på t.ex. regional, social, könslig och etnisk tillhörighet. De 

använder t.ex. olika ord och har olika normer för hur man beter sig i samtal.  

2. Det motsatta förhållandet råder, d.v.s. det språkliga beteendet påverkar eller kanske t.o.m. bestämmer 

samhällsstrukturen. Den som har ordets makt kan med retoriska medel påverka samhället, den som 

saknar ordets makt saknar möjlighet att påverka samhället annat än icke-verbalt, t.ex. med pengar, våld 

eller med stum ”röst” i demokratiska val.  

3. Båda förhållandena råder på så sätt att språk och samhälle påverkar varandra. Språk är en stor del av ett 

samhälle; språkliga företeelser är en särskild sorts sociala företeelser, och sociala företeelser är i stor 

utsträckning språkliga (Einarsson 2009:18−19). 

För den här studien tas en utgångspunkt i den senare. Det vill säga att samhällsstrukturen 

påverkar vilket språk som är gångbart genom läromedlen men också det motsatta, att det som 

är gångbart påverkar vårt samhälle. Språkets roll i ett samhälle, det vill säga hur det språkliga 

förhållandet exemplifieras mellan generationer, kön, grupper et cetera. Den här studien riktar 

sig till samhällets påverkan på läromedel och kunskapsideal och vad som förmedlas över tid 

inom det språksociologiska textavsnittet. Samt hur språket i sin tur har påverkat samhället, 

vilket kan ses genom en analys av det språksociologiska textavsnittet och de ord som 

exemplifieras i läromedlens framställning av kronolekter och sexolekter till exempel. Genom 
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ovanstående resonemang kan man alltså se att språk i hög grad är socialt eftersom 

språksociologi fungerar i en social kontext.  

2.3 Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv  

2.3.1 Språklig förändring och språksociologi 

I den svenska språkliga diskursen talar man om nationalspråk, riksspråk och standardspråk. 

Nationalspråket är en del av nationalspråkstanken och en gemenskap nationsgränsen emellan 

och växte fram under 1200-tal-1800-tal. Einarsson menar att nationalspråket är dialekter som 

standardiserats och är starkt sammankopplat med makt. Josephson menar att risksspråket eller 

standardspråket utgår från en norm om en föreställning att det finns något som alla tycker är 

rätt, Josephson menar att om man funderar närmare på det blir det en aning problematiskt. 

Han menar att riksspråket är förknippat med klass som kom att klinga ut på grund av 

klasstämpeln. Vidare beskriver han att språksociologins fackterm standard language blir allt 

mer etablerad. Språkvetare och språkvårdare pratar nu mer om standardspråk istället för 

riksspråk (Einarsson 2009:31,34, Josephson 2004:37,158).  

Josephson lyfter nationalspråkstanken och för att förstå samtidens tankar beskriver han de 

goda intentionerna med ett nationalspråk, vilket innebär tillgången till ett gemensamt språk 

för alla medborgare. Vikten av att alla skulle kunna ta del av det offentliga samtalet var 

grundtanken i nationalspråkstanken. Sverige var i princip oförändrat mellan 1920-talet fram 

till 1960. Språket var i mångt och mycket ett folkhemsspråk. Språkligt var Sverige stabilt med 

ett industri- och jordbrukssamhälle, skiktat utbildningssystem, politisk demokrati, folkrörelser 

som viktiga aktörer för kulturella och politiska ideal, jämlikhetsideal och obetydlig 

invandring. Nationalspråkstanken har också en baksida, vilket medför ett förtryck av dialekter 

och språkliga minoriteter. Enspråkstänkandet och tankar på en språklig norm rimmar illa med 

en språklig variation. Språkliga diskussioner om huruvida man ska ha ett gemensamt 

språkbruk eller värna om olika språkliga varianter blir en fråga under 1960-talet (Josephson 

2004:37). NE beskriver standardspråk och riksspråk som stilistiskt neutralt och det språk som 

är allmänt accepterat. Standardspråket eller riksspråket är dialekter eller andra språkliga 

varianters motsats. Standard- och riksspråket karakteriseras av ett enhetligt skriftspråk och ett 

talat standardspråk som kan innehålla viss variation så kallat regionalt standardspråk som är 

en regional variant av standardsspråket (Nationalencyklopedin Standardspråk och 

Riksspråk).  
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Teleman beskriver att några av språkvårdens aktörer är skolan, inte minst från skolpolitiskt 

håll där man länge styrde svenskämnets innehåll på myndighetsnivå, andra språkvårdare är 

lärarutbildning och forskning (Teleman 2012:48). Teleman menar att det funnits ett hot mot 

standardspråket, vilket är dialekterna. Framförallt sågs hotet under 1800-talet och vid 1900-

talets mitt hade de dialekter som pratades på landsbygden försvagats och en förskjutning som 

ett hot mot standardspråket hade förskjutits till det vulgära språket, vilket är sammankopplat 

med det som Teleman beskriver de lägsta befolkningsskikten. Teleman refererar till Kotsinas 

(1988) som menar att vid tiden för välfärdssamhällets framväxt sågs en tillbakagång av de 

sociala skillnaderna i språket. Det urbana lågspråket övertas av ungdomsspråket som får en 

allt starkare ställning på arenor som exempelvis tv. Det innebär att standardspråket i viss mån 

trycks undan till förmån för ungdomsspråket (Teleman 2012:45−46). Einarsson beskriver att:  

Språksociologin betraktas ibland som arvtagare till den klassiska dialektforskningen. Det som 

förenar språksociologi och dialektologi är intresset för talat språk och för variationer i 

människors sätt att tala. Numera har dock intresset riktats också mot skrivande och 

kommunikation i de nya IT-medierna (Einarsson 2009:146−147).  

Ovanstående resonemang leder oss in på lektfamiljen, vilken kan sammanfattas med geo-, 

socio-, sexo-, etno- och kronolekt. Etnolekten är kopplad till ett visst geografiskt område. 

Inom ramen för geolekten pratas en rad varianter av dialekter som utjämnad dialekt, genuin 

dialekt, regionalt standardspråk et cetera. Sociolekten är kopplad till olika sociala 

grupperingar. Här handlar det inte bara om samhällsklasser utan även om hur man talar i olika 

talsituationer exempelvis på arbetsplatsen, i familjen, eller i olika skolor och på olika 

gymnasieprogram et cetera. Sexiolekten är kopplad till könet, det sociala, biologiska eller det 

sexuella. Den här lekten kan precis som andra lekter göra sig till känna i högre eller lägre 

utsträckning beroende på tidpunkt och situation. Etnolekten är kopplad till den etniska 

tillhörigheten och den etniska identiteten. Det är när minoritetsspråk eller majoritetsspråk 

kommer i kontakt med etnolekten som den starkast tar sig uttryck. Ett ungdomsspråk till 

exempel kan ha drag av flera etnolekter. Kronolekten är kopplad till den sociala eller 

biologiska åldern (Einarsson 2009:212−214). I sina slutord kritiserar Einarsson den här typen 

av forskning. Han menar bland annat att forskningen kan bidra med en  

[ö]kad medvetenhet om språkliga fenomen kan påverka socialt beteende, och våra beskrivningar 

kan fungera som självuppfyllande profetior på så sätt att beskrivningarna påverkar synen på den 

sociolingvistiska verkligheten och därmed påverkar de också beteendet i den. Det är naturligtvis 

bra om beskrivningen är korrekt, men dålig om den är felaktig. Detta ger oss ett ansvar, men det 
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får naturligtvis inte leda till att vi avstår från att försöka beskriva och förstå (Einarsson 

2009:369). 

2.3.2 Lärobokens förändring och uppbyggnad 

Selander (1999) beskriver lärobokens förändring över tid. Det rådande samhällsklimatet och 

politisk styrning påverkar inte bara läroböckernas utformning utan också läroplaner, 

lärarutbildning och kunskapssyn. Selander refererar till Lundgren (1972) som menar att 

läroplanen har utvecklats från en filosofisk-moralisk läroplan till en mer rationell och 

pragmatisk. En förskjutning i läroplanstänket hänger ihop med en förskjutning av 

grundläggande tankefigurer. Utöver den faktiska läroplanen finns också en dold läroplan som 

på sätt och vis är inskriven i läroböcker och undervisning (Selander 1999:97).  

Selander delar in förändringar i samhället och skolsystemet i fyra kategorier. Den första 

spänner mellan 1800-1880. Här sker framförallt en förändring från att de högre ståndens barn 

har fått tillgång till skolan till att en obligatorisk folkskola införs kring mitten av seklet. En del 

reformer träder i kraft under åren fram till 1882 då en folkskolestadga föreskriver en läroplan 

för varje skola, vilket innebär att man först nu kan börja tala om egentlig skolplikt (Selander 

1999:48). Den andra spänner mellan 1880-1945 och behandlar samhällets industrialisering.  

Nu kommer diskussioner om en allt för dåligt utbildad arbetskraft. En rad reformer genomförs 

bland annat förbättrad kristendomsundervisning och medborgerlig fostran. 1919 stramas 

skolplikten åt, vilket innebär att ingen ska sluta skolan före 13-års ålder (Selander 1999: 

48−49). Den tredje spänner mellan 1945-1970 och behandlar statlig välfärdspolitik. Nu utökas 

skolan till 9-årig skolplikt 1962, helt genomfört 1972/73. Ett flertal utredningar under 1960-

talet leder fram till 1968 års beslut att sammanfoga praktiska och teoretiska linjer på 

gymnasieskolan. En tidigare mer enhetlig skolpolitik börjar luckras upp och skolan blir ett 

föremål för partipolitiska konflikter (Selander 1999:49−50). Den fjärde indelningen är från 

1970 och framåt och handlar om korporativ kapitalism. Det som framförallt sker under den 

här perioden är att samhället utvecklar ny byråkratiska strukturer i form av exempelvis nya 

privata och offentliga konstellationer. Den allmänna ekonomiska tillväxten innebar att skolan 

kunde expandera fram till 1970. Efter 1970 kommer fokus att riktas mot skolans inre 

organisation och de olika undervisningsmetoderna. Nu inför man besparingsåtgärder, vilket i 

förlängningen även drabbar läromedlen. Skolan decentraliseras och 1981 förs diskussioner om 

en reformerad gymnasieskola som är svaret på utbildningsområdets, socialpolitikens- och 

arbetsmarknadspolitikens problematik. För att få bukt på samhälleliga problem, exempelvis 
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arbetslöshet, byggs gymnasieskolan ut från 2-åriga linjer till 3-åriga och blir en 

gymnasieskola för alla (Selander 1999:50−51). Einarsson beskriver på ett liknade sätt hur 

skolan har förändrats över tid. Han menar att det har skett en förskjutning av fostran från 

kyrkan, elitens pojkar, folkhemmet till ett mångkulturellt samhälle med en fostran som vilar 

på en gemensam demokratisk värdegrund (Einarsson 2009:335). Vidare beskriver Einarsson 

att:  

Ungefär så har skolan utvecklats genom de senaste århundradena. Det är nog en allmän 

uppfattning att skolan som verksamhetsområde speglar förhållandena i övriga delar av 

samhället. Samtidigt återskapas förhållandena i samhället genom skolan.  

 Skolan och det språksociologiska perspektivet framstår därför för mig som centralt i samhället. 

Det är genom skolan som samhället kan förändras på djupet, och det är genom språk som skolan 

utövar sin makt och försöker genomföra sin uppgift så som den har definierats i olika 

styrdokument. Skolan ska ge möjligheter för barnen att gå utanför de sociala och språkliga 

kartor som deras olika ursprung har ritat upp för dem. Den uppgiften är svår, och skolan lyckas 

ofta heller inte lösa den (Einarsson 2009:335). 

 

Selander refererar till Westbury (1982) när han diskuterar lärobokens uppbyggnad. Läroboken 

är en texttyp som struktureras på ett visst sätt och är svår att särskilja från ämnets karaktär. 

Läroboken ska också bygga vidare på elevernas förförståelse och gå i linje med gängse 

arbetsrutiner som är förekommande i klassrumsmiljön. Selander ger Westburys (1982) 

exempel på hur man kan karaktärisera en pedagogisk text. Exemplet nedan är hämtat från 

Selander: 

1. Struktur: Den diskursiva struktur som på bästa vis uttrycker det informativa syftet. 

2. Koherens: Relationerna mellan olika idéer görs tillräckligt tydliga så att sammanhanget mellan 

olika idéer framstår som logiskt.  

3. Enhetlighet: Behandlar en uppgift åt någon 

4. Anpassad till läskretsen: Passar lärarens kunskapsbas (Selander 1999:27). 

Vidare beskriver Selander att det är en mycket övergripande förklaring. Ett karaktäristiskt 

drag hos en lärobok menar Selander är att den är falsett-ordnad. Det vill säga att läroboken 

behandlar olika teman. Dessa teman i sin tur behandlas på ett liknande sätt. ”Ett speciellt 

raster läggs över ämnet” menar Selander (1999:30). Han ger exempel på historieböcker och 

läroböcker i litteratur där den förstnämnda skulle kunna ordnas efter exempelvis 

regentperioder eller revolutioner och den senare skulle kunna ordnas efter epoker eller 

författare (Selander 1999:30).  

Läromedelsstrukturen har i stort sett varit oförändrad det senaste seklet. Selander beskriver att 

läroböcker ser ut på följande sätt: ”lärobok xx i ämnet y för årskurs Z” (Selander 1999:30). 
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Formen för läromedlen är anpassade till skolaktiviteten, det vill säga att böckerna är 

inordnade i kortare avsnitt. Innehållet är avhängigt den pedagogiska praktiken som Selander 

beskriver det: ”lektion, självstudier, förhör tills nästa avsnitt tar vid osv.” (Selander 1999: 30). 

Selander pekar på att framförallt ämnena religionskunskap och svenska har minskat i 

omfattning gällande undervisningstimmar, medan matematik tar ett kliv framåt mellan åren 

1919-1980. Vidare beskriver han i sin analys att om man tar sig en titt på 

innehållsförteckningen i läroböcker kan man få en fingervisning om vad som anses vara 

viktigt att ta upp i ämnet. Lärobokens utformning över tid bör också förstås utifrån 

läromedelsförfattarna. Under 1800- och 1900-talets första hälft är det framförallt forskare som 

står för läromedelsskrivningen. Tiden efter andra världskriget växer en ny kategori av 

läromedelsförfattare fram, specialiserade läromedelsförfattare, vilka inte alltid är forskare. 

Den nya typen av läromedelsförfattare arbetar tillsammans med förlag. De tar avstamp i 

läroplanerna och officiella anvisningar. Innehållet i läromedlen har i och med detta blivit 

bredare och har i högre grad påverkat framställningssättet som har blivit mindre engagerat 

menar Selander. I stället har framställningssättet blivit mer objektivt och där bilder i högre 

utsträckning kompletterar lärobokstexterna (Selander 1999: 64,65, 67, 96). 

När det gäller en förändring i kunskapssyn kan man i läroböcker se hur det förändras över tid. 

Selander refererar till Lundgren (1972) som menar att det har skett en förskjutning i 

läroplanstänket. Vi har gått från en filosofisk- moralisk läroplan till en rationell och 

pragmatisk, vilket Selander menar bara delvis speglar en del av de slutsatser man kan dra av 

läromedelsanalyser eftersom det i praktiken också förekommer en dold läroplan i läromedel 

och undervisning. Vidare menar Selander att i de studier han har gjort av Ekelunds (1975) 

läromedel kan man se en pragmatisk uppbyggnad av läromedlet. Där den pedagogiskt byggs 

upp genom hur man presenterar stoffet exempelvis. Läromedelsförfattarna är själva pedagoger 

och har en mer objektiv syn på kunskap. Selander refererar åter till Lundgren (1972) som 

menar att den här typen av förskjutning i läroplanstänket är kopplat till en förskjutning av den 

grundläggande tankefiguren (Selander 1999:97).    

Selander (2011) har intresserat sig för läromedlet i ett multimodalt sammanhang, men tar 

dock upp vissa aspekter på en mer övergripande nivå som är värda att poängteras. Selander 

pekar på att läromedel är utformade i en viss kontext som över tid speglar de rådande 
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läroplanerna, skollagen, lärarkompetensen och skolorganisationen. Sett över tid speglar också 

läroboken olika kunskapstraditioner och hur man uppfattar att ett lärande främjas. Vidare 

menar Selander att läroboken är en text som är producerad för skolsammanhang och för 

”specifika lärsituationer, uppdelade på ämnen, åldrar och skolformer” (Selander 2011:68) 

Vidare menar han att idag är läroboken påverkad av de ideologiska och teknologiska 

förutsättningar som råder inom industrisamhället (Selander 2011:68). ”En ofrånkomlig aspekt 

när det gäller läroböcker är hur det är tänkt att man ska arbeta med dem i skolan och vilka 

ideal för kunskapsbearbetning och lärande de uttrycker. Ett sätt att närma sig den här frågan är 

att göra jämförande studier över tid eller mellan olika kontexter eller olika ämnesområden” 

(Selander 2011:70).  

För att utröna hur ett innehåll förmedlas i läroboken beskriver Ammert olika 

framställningstyper av ett läromedel, även han riktar sig mot historieämnet. Ammert menar att 

en viss kanon råder i läromedlen och sett över tid kan man vid en första anblick tycka att 

läromedlen är påtagligt lika varandra. Djupdyker man i ett läromedel kommer man att se mer 

påtagliga förändringar som menigslängder et cetera, vilket är påverkat av den samtidskontext 

som läromedlet är sprunget ur. Läromedlet är i högsta grad påverkat av samhälles, 

pedagogiska- och ämnesdidaktiska ideal och diskurser. Det finns olika sätt att närma sig en 

text för den här typen av analys. Man kan använda sig av språkvetenskapliga modeller som 

exempelvis instruerande, argumenterande, beskrivande och så vidare. Ammert menar dock att 

dessa kategorier blir en aning vaga om man och saknar en förklarande framställning, vilket 

han menar är centralt i undervisningssammanhang. Modellen som han tar sin utgångspunkt i 

bygger istället på Tulvings (1972) och Parkins (2000) beskrivning om kunskapen och minnets 

orientering. Ammert använder sig av kategorierna konstaterande, förklarande och 

reflekterande/analyserande. Han har själv lagt till en kategori, den normativa, för att 

undersöka om det finns spår av historieundervisningens tradition av värdeförmedling(Ammert 

2011b 259−261). För svenskämnets del kan det vara intressant i det avseendet att ta reda på 

en värdeförmedling finns inom ramen för det språksociologiska textavsnittet. Ammert menar 

att den här typologin kan användas även i andra ämnen för att exempelvis komma åt vilka 

framställningar böckerna har eller inte har (Ammert 2011b: 271−272).  

Vidare beskriver Ammert att den konstaterande typen slår fast att något är på ett visst sätt. 

Framställningen är bekräftande utan förklaringar, den här framställningstypen kan förefalla 
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som tagen ur sitt sammanhang. Den förklarande typen är tätt sammankopplad med hur och 

förklarar eller beskriver vad något betyder eller hur något förhåller sig. Ammert beskriver 

också att den reflekterande och analyserande typen innebär för den första” att textens innehåll 

knyter an till läsaren, till läsarens tid eller till förhållanden som är kända för läsaren. Det andra 

handlar om analys med hjälp av yttre sammanhang och referenser. Med detta menar jag 

jämförelser med andra exempel”(Ammert 2011b: 262). Till den här typen kan modeller eller 

teoretiska förklaringar kopplas. Den normativa typen innebär ett tydligt värderande budskap, 

vilket innebär att författaren har tagit ställning och tolkat det som ska förmedlas. Stoffurvalet 

är också en typ av värdering. Den normativa typen kan kombineras med andra typer men kan 

också stå helt för sig själv (Ammert 2011b:261−262). Slutligen konstaterar han att läroböcker 

vid en första anblick kan se oförändrade ut över tid, men det stämmer bara i viss mån menar 

han när det gäller det stoffurval och det bildmaterial som finns i läromedel. 

Framställningstyperna ger en bild av vilken syn på kunskap och innehåll som förmedlas i 

läromedel (Ammert 2011b:272).  

2.3.3 Teoretiskt perspektiv på läromedel  

När man diskuterar didaktik ingår läroboken som en del av det som man brukar kalla den 

didaktiska kommunikationskedjan. Vad läroboken gör är att den förmedlar ett innehåll som 

inte bara ska svara mot Skolverkets styrdokument utan också mot elever och lärares både krav 

och behov. Innehållet som läroboken förmedlar är ett urval av stoff som således grundar sig 

på styrdokumenten. Läromedelsförfattaren i sin tur påverkar vad och hur något förmedlas via 

läroboken, samtidigt som man kan säga att läromedlet är ett avtryck av samtidskontexten 

(Ammert 2011a:28).  

Ur en sådan, vidare, didaktisk kontext sker påverkan på det innehåll som kommuniceras. Centralt i 

denna kedja är att ämnets innehåll används och kommuniceras av någon, att det sker i någon form av 

kontext och att det måste finnas något innehåll att kommunicera.  

  Analytiskt kan man närma sig en didaktisk kommunikationskedja och dess artefakter ur tre perspektiv: 

 

 ett processuellt perspektiv 

 ett strukturellt perspektiv 

 ett funktionellt perspektiv (Ammert 2011a:28). 

För det första kan man studera läromedlet som en del i en process, det vill säga att läromedlet 

studeras utifrån uppkomsten i den rådande samhällskontexten till en färdig slutprodukt. För 

det andra kan man studera läromedlet som en färdig produkt, där förmedling och mottagande 

är i fokus. För det tredje kan man studera läromedlet som en konsumerad produkt. Det är 
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framförallt den första delen i kedjan som varit föremål för tidigare forskning, på senare tid har 

forskar börjat att intressera sig allt mer för hur innehållet i läroböckerna förmedlas och hur de 

används i en lärsituation (Ammer 2011a:29). Ammert diskuterar forskning som riktar in sig 

på historieläroböcker. För den här studien kommer jag att använda hans begrepp på ett 

liknande sätt gällande läroböcker i svenska, mer specifikt för det språksociologiska 

textavsnittet i läromedlen.  

Likt Ammets studie utgör det processuella perspektivet ett övergripande ramverk för den här 

uppsatsen. Till skillnad från Ammert som presenterar övergripande forskning via det 

strukturella- och funktionella perspektivet kommer jag i den här studien att använda mig av 

det strukturella perspektivet för att kunna utröna de strukturella förutsättningar som rådde 

under tillkomsten av läromedlet samt hur det har påverkat läromedlets utformning och 

innehåll över tid (Ammert 2011a:28−29).  

Värt att poängtera är att det funktionella perspektivet kan delas upp i tre områden: läromedlets 

användningssätt, innehåll och perspektiv samt läromedlets mottagande (Ammert 

2011a:33−37). Det funktionella didaktiska perspektivet för den här uppsatsen söker ta reda på 

hur och vilka innehåll och perspektiv som läromedlet förmedlar, samt vilket urval av stoff 

inom språksociologin som presenteras i läromedlen. För att komma åt dessa variabler används 

en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalytisk metod, se avsnitt 3.1.  

2.3.4 Läroplanerna 

Läroplanen för Lgy 70 trädde i kraft 1971 och utgörs av en allmän del, vilken fastställer mål 

och riktlinjer samt tim- och kursplaner, en supplementsdel, vilken anger anvisningar och 

kommentarer och särskilda planeringssupplement, samt rekommendationer och exempel på 

hur undervisningen ska genomföras (Lindmark 2007:7).  

Läroplanen Lpf 94 ersätter Lgy 70 ” Lpf 94 anger målen för utbildningen som helhet medan 

programmålen anger de speciella mål som gäller för respektive program” (Lindmark 2007:8). 

För urval av Lpf 94 har slumpmässigt en högskoleförberedande, 

(naturvetenskapsprogrammets) kursplan studeras för det språksociologiska textavsnittet. 

I dagsläget gäller Gy11. ”Läroplanen innehåller fyra huvudavsnitt: Skolans värdegrund och 

uppgifter, Övergripande mål och riktlinjer, Examensmål för alla nationella program, samt 
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Gymnasiegemensamma ämnen” (Skolverket 2011). För en mer grundlig genomgång av 

läroplanerna se Bilaga 1.  

3. Metod 
I den här delen redogörs de metoder som ligger till grund för den här uppsatsen. Studien 

utgörs av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Övervägande del av studien utgörs dock 

av den kvalitativa delen.  

Einarsson beskriver att språksociologer ofta har ett kontrastivt angreppsätt på sin forskning. 

Antingen synkroniskt eller diakroniskt (Einarsson 2009:18). Det senare ligger till grund för 

den här uppsatsen. Det vill säga en jämförelse över tid. Mer specifikt är metoden i 

föreliggande studie innehållsanalys, vilken används som ett verktyg för att undersöka 

frekvensen av olika variabler i det språksociologiska textavsnittet i läromedel.   

3.1 Innehållsanalys 

För att fånga upp variabler i läromedlen används en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. 

Uppsatsen fokus ligger i att se en procentuell fördelning av det språksociologiska textavsnittet 

och hur stor del området får i de olika läromedlen. Uppsatsen fokuserar också på att söka svar 

på hur språksociologi framställs i de olika läromedlen. Den förstnämnda innebär en 

kvantitativ metod medan det senare förhåller sig till en kvalitativ metod. Det diakroniska 

perspektivet blir av vikt för att fånga upp variabler som kan svara på hur en förändring över 

tid ser ut och vad det kan bero på.  

Bryman menar att forskaren kan använda sig av innehållsanalys för att på ett systematiskt och 

replikerbart sätt utvinna kvantitativ data. Forskaren kan kvantifiera innehållet genom att i 

förväg bestämma vilka kategorier som ska undersökas. Bryman menar att metoden är mycket 

flexibel och användbar på flera olika medier, men rör framförallt dokument och texter 

(Bryman 2011:281−283). För den här undersökningen används den kvantitativa 

innehållsmetoden som ett verktyg för att komma åt språksociologiska delar i läromedlen sett i 

procent.  

Innehållsanalysen kan även användas i ett kvalitativt syfte för att söka efter bakomliggande 

teman. Bryman menar att den här metoden förmodligen är den mest frekvent tillämpade 

metoden vid analys av dokument. Även här kan forskaren använda sig av redan förbestämda 
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kategorier, men det är inget krav (Bryman 2011:505). Den kvalitativa innehållsanalysen för 

den här uppsatsen ska söka svar på hur språksociologi framställs i läromedlen, där vikten 

läggs vid tolkning av dokumenten. Det bakomliggande intresset är att ta reda på vad som ges 

utrymme inom det språksociologiska textavsnittet och att det på något vis kan säga vad som 

anses vara viktigt för svenskämnet. Metoden har också för avsikt att ta reda på hur 

samhällskontexten påverkar läromedlens utformning inom språksociologi.  

Det riktas dock en del kritik till innehållsanalysen, både positiv och negativ sådan. Till 

innehållsanalysens starka sidor räknas exempelvis metodens longitudinella fördelar och dess 

öppna metodologiska funktion, vilket gör att forskaren på ett enkelt sätt kan konkretisera 

urval och utformning av kodningsschemat samt att analysen framhålls som objektiv. Metoden 

har också svagheter, vilka exempelvis beskrivs vara metodens utformning av kodningsmanual 

som inrymmer ett visst mått av tolkning från kodaren. Metoden förefaller också ha svårtigeter 

att svara på varför-frågor (Bryman 2011:296−297). Min tolkning är att det i den kvalitativa 

metodens natur i någon mån har inslag av subjektiva bedömningar, vilket tenderar i dessa fall 

i stället att bli en styrka för den här typen av metod. Det forskaren vill utröna handlar om att 

göra just tolkningar av olika slag. Varför- frågans problematik kan tolkas som att den 

generellt kan vara svår att få svar på oavsett metod eller forskningsinriktning. Risken med en 

subjektiv bedömning är att den kan tendera att bli godtycklig, vilket jag försöker att minimera 

genom ett systematiskt tillvägagångssätt.   

Ytterligare en kritik jag måste rikta till framförallt den kvantitativa analysen är att det är 

oundvikligt att som forskare helt utesluta subjektiva bedömningar av materialet. Det 

subjektiva inslaget kan exempelvis handla om hur stor yta en text tar, vilket kan vara svårt att 

få exakta mått på. Som forskare måste jag då uppskatta hur stor del av sidytan som upptas. 

När det gäller den kvalitativa analysen kan den färgas av subjektiva föreställningar om vad 

det är som förmedlas om det inte explicit uttrycks i läromedlet.  

3.1.2 Innehållsanalytiskt kodschema 

För att få svar på den kvantitativa delen av forskningen tar jag hjälp av ett kodschema. Med 

hjälp av de kodenheter som utformas försöker jag att systematiskt fånga upp variabler över 

tid. Kodschemat är en modifiering av Selanders exempel (1999:70). Selander undersöker 

läroböcker i historia och hans schema går att överföra till svenskämnets läroböcker. Jag 
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kommer att använda mig av en modifierad version av hans schema då vissa variabler som 

Selander undersöker inte är aktuella för den här studien. Variablerna jag utgår ifrån är 

följande, vilka också återfinns i modifierad form i Selander (1999:70):  

 Antal sidor för avsnittet 

 Totalt antal sidor i boken 

 Antal sidor i % av bokens sidor 

 Antal bilder 

 Antal lekter som behandlas mot bakgrund av Einarssons definition se avsnitt 2.3.1. 

Antal sidor för avsnittet är de sidor som textavsnittet språksociologi behandlar mot den 

avgränsning som är gjord för den här studien. Här inkluderas bilder oavsett om de exempelvis 

utgör en helsida eller halvsida. En avgränsning har gjorts, vilket innebär att studien exkluderar 

övningar, innehållsförteckning och matriser för avsnittet om en sådana finns. Hur stor del en 

textmassa tar upp på en sida inom ett område, exempelvis dialekt, kan ibland vara svår att 

exakt specificera. En rimlig uppskattning om hur stor del av bokens yta området tar upp har 

då gjorts. Totala antalet sidor i boken är antalet sidor i löptext. Med det menar jag de sidor 

som behandlar läromedelsstoff. Här exkluderas innehållsförteckning, förord, facit och 

referenslista. Antalet % av boken sidor baseras på de två ovanstående. Bilder i avsnittet anger 

hur många bilder som förekommer i det aktuella avsnittet. Antal lekter som behandlas utgår 

från den avgränsning som är gjord för studien och mot bakgrund av Einarssons definition av 

lekter. 

Ytterligare ett kodschema har utformats för den kvalitativa analysen av forskningen. Med 

hjälp av de kodenheter som utformas försöker jag att systematiskt fånga upp variabler över 

tid. Kodschemat är en modifierad modell utifrån Ammerts (2011b:262) exempel. En 

beskrivning av de kodenheter som kodschemat utgörs av följer Ammerts (2011b:262) 

beskrivning av framställningstyp och vad läromedlet förmedlar. I Ammerts beskrivning finns 

också ett antal frågor som knyter an till respektive framställningstyp, och som kan svara på ett 

antal frågor från läsaren, vilket ger en beskrivning av framställningstypens karaktär. Frågorna 

skrivs inte ut här. Översikten är en förenklad variant av Ammerts exempel.   
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 Konstaterande framställningstyp- vad läroboken förmedlar- redovisning, bekräftelse 

fakta.  

 Förklarande framställningstyp- vad läroboken förmedlar- förklaring, beskrivning, 

bakgrund konsekvens.  

 Reflekterande/analyserande framställningstyp- vad läroboken förmedlar- 

anknytning till läsaren, hennes erfarenheter och förkunskaper. Kopplingar till 

parallella sammanhang, teoretiska begrepp eller modeller.   

 Normativ framställningstyp- vad läroboken förmedlar- Explicit eller implicit 

värdering, tolkar och bedömer åt läsaren. Ger utsagor om gott-ont, rätt-fel.  

3.2 Material  

Materialet som ligger till grund för den här studien är vanligt förekommande läromedel på 

marknaden. Tre läromedel från 1976, 1995 och 2014 kommer att granskas.  

Från 1976 behandlas Svensk blandning fakta och färdigheter. Boken beskrivs vara ett 

heltäckande material för den treåriga gymnasieskolan och liknade skolformer. Läromedlet är 

framarbetat för att utgöra ett realistiskt och praktiskt läromedel i vardagen. Författarnas 

intention har också varit att begränsa läromedlets omfång men ändå ge ut ett heltäckande 

läromedel i svenskämnet och deras förhoppning är ”att det i största möjliga grad skulle kunna 

befria våra lärarkolleger från eventuella samvetskrav att komplettera med egna stenciler” 

(Johansson m.fl. 1976: III). Läromedlet har 267 sidor inklusive register, en separat numrerad 

information om bokens upplägg samt innehållsförteckning. Författarna beskrivs vara 

verksamma lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Till läromedlet finns 

studiehäften, dessa kommer inte att analyseras i den här uppsatsen. För den kvantitativa 

analysen räknas antalet sidor som behandlar löptext, för det här läromedlet är antalet sidor i 

löptext 261 sidor. Även i den kvalitativa analysen behandlas endast löptexten. Det vill säga att 

till exempel referenslistor har räknats bort i sidantalet.  

Från 1995 behandlas Svenska timmar, språket. Läromedlet riktar sig till kurs A och B. Boken 

beskriver i förordet att: ”I Svenska timmar-Språket är det ditt arbete med språket som är det 

viktiga.” Vidare beskrivs bokens utformning där författaren förklarar upplägget med boken 

och vilken färdighetsträning den erbjuder inom olika områden för svenskämnet. En något 

informationsfattig beskrivning i förordet leder inte vidare till författarnas intention med 
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läromedlet. På bokens baksida kan man läsa att författarna lägger tonvikten på elevens eget 

arbete. Författarna skriver fram att läromedlet täcker hela svenskämnet (Waje & Skoglund 

1995). Varje kapitel har skrivövningar. Kompletterande material finns till Svenska timmar – 

litteraturen, materialet kommer inte att behandlas i den här studien. Boken har totalt 283 sidor 

exklusive onumrerade bilagor. Antal sidor i löptext är 271. För den kvantitativa analysen 

räknas antalet sidor som behandlar löptext, för det här läromedlet är antalet sidor i löptext 

således 271.  

Från 2014 behandlas Svenska 1 helt enkelt. Läromedlet riktar sig gymnasiets kurs Svenska 1. 

Författarnas intention är att presentera ett komplett material som bygger på kursplanen för 

Svenska 1. Författarna vill ge lärare ett komplett material för kursen och eleverna ska få de 

verktyg som behövs för att klara kursen Svenska 1. Författarna vill göra det lättare för såväl 

lärare som elever att nå målen som rymmer inom kursen (Winqvist & Nilsson 2014:11). 

Boken har totalt 272 sidor och innehåller genomgångar, exempeltexter, övningar och 

betygsmatriser, dessa kommer inte att analyseras i den här uppsatsen. Betygsmatrisen kommer 

inte att behandlas i det här läromedlets exempel. För den kvantitativa analysen räknas antalet 

sidor som behandlar löptext, för det här läromedlet är antalet sidor i löptext 257 stycken. 

Varje läromedel är uppbyggt på ett liknande sätt. De behandlar alla områden tematiskt. För 

avsnittet språksociologi är läromedlen indelade i en språksociologisk del och därefter 

behandlas varje del enskilt, exempelvis dialekter, sexolekter osv. I forskningen nämner jag 

begreppen internt och externt. Med internt menas språksociologins delar inom ett läromedel 

som sexolekt, dialekt et cetera. Med externt menas läromedlet i förhållande till andra 

läromedel.   

3.3 Avgränsning och urval 

De lekter som behandlas i studien bygger på Einarsson definition av språksociologi, vilka han 

anger är: sociolekt, kronolekt, geolekt, sexolekt, etnolekt och dialekt. Viss modifiering av 

hans definition har gjorts gällande geolektbegreppet. Begreppet ingår i dialektbegreppet och 

räknas således inte explicit för den här studien och så gör inte heller etnolektbegreppet, se 

avgränsning här nedan. Det ringa sidomfång som den här studien erbjuder innebär att en 

ganska sträng avgränsning måste göras. Studien begränsas till det språksociologiska avsnittet, 

där idiolekt, tvåspråkighet, namn och minoritetsspråk, utesluts på grund av studiens 



17 
 
 

 

förhållandevis ringa omfång. Informellt och formellt språk utesluts då den här fasen till största 

delen handlar om den egna skrivprocessen. Språk i förändring, språkhistoria samt nyord 

utesluts också då dessa snarare ligger i en historisk kontext och faller något utanför ramen för 

den här studiens utgångspunkt.   

Vidare begränsas även materialet på grund av studiens ringa sidomfång. Antalet böcker 

begränsas till tre. Explicita övningsuppgifter och bedömningsmatriser exkluderas ur 

materialet, vilket innebär att dessa sidor inte räknas med i avsnittet för att materialen ska få 

samma förutsättningar eftersom Svensk blandning (1976) har ett övningshäfte som inte räkans 

med i den här studien. I Svenska 1 helt enkelt utesluts inledningen på sida 222 som hör till 

kapitlet samt sidan 223 där en ruta förklarar olika språkliga variationer. Ingen text i 

läromedlet fyller en helsida utan ett tema/område inom språksociologin fördelas istället på fler 

antal sidor, jag har ändå valt att räkna dessa som en helsida. Urvalet av läromedel baseras mot 

bakgrund av de läroplaner som trädde i kraft för gymnasiet 1970, 1994 och 2011. Läromedlen 

är vanligt förekommande böcker på marknaden, och ett läromedel från årtiondena 1976, 1995, 

och 2014 har valts ut. 

4. Resultat  

Här nedan presenteras resultatet av det material studien utgår från. Först behandlas läromedlet 

från 1976, Svensk blandning, fakta och färdigheter. Läromedlet förkortas LM1 SB. Därefter 

behandlas läromedlet från 1995, Svenska timmar, språket. Läromedlet förkortas LM2 ST. Sist 

behandlas läromedlet från 2014, Svenska 1 helt enkelt. Läromedlet förkortas LM3 SH.  

4.1 Svensk blandning, fakta och färdigheter 

I läromedel LM1 SB utgörs cirka 5,80 sidor av dialekt. Av dessa utgörs ca 1,25 sidor av 

riksspråk. Rubriken tar upp viktiga delar om dialekt och har således räknats med, fokus ligger 

dock på dialekterna. Här diskuteras vad en dialekt och ett riksspråk är samt hur dessa har 

uppkommit. Läromedlet redogör därefter för olika dialektområden, vilka är Sydsvenska mål, 

Götamål, Sveamål, Norrländska mål, Östsvenska mål och Gotländska mål. Vidare beskrivs de 

särskiljande dragen för varje mål. En karta för de svenska dialektområdena tar upp cirka en 

halv boksida. Sammanlagt utgör cirka en textspalt Dialekterna i dagen samhälle. Här tas 

samhällskontexten upp och vad som orsakar dialekternas tillbakagång. Författarna skriver 
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fram folkskolan som en av orsakerna till att dialektala drag nedtonas. Läsning av böcker och 

tidningar anges också som en bidragande orsak. Industrialisering, urbanisering och 

infrastruktur är ytterligare orsaker som författarna pekar på (Johansson m.fl 1976:195−200). 

Mot den här bakgrunden beskriver författarna att: 

[i] och med detta har också det sociala trycket gentemot dialekterna ökat: den som talar dialekt 

har ofta av sin omgivning fått veta att det inte har varit ”fint”, att han eller hon ”kom från landet” 

osv. ,vilket i många fall lett till ett slags tvåspråkighet där den egna dialekten talats inom 

familjen och riksspråket använts i övriga fall (Johansson m.fl (1976:200).  

Läromedlet tar upp att dialekter oftast har sett som fult av talaren och att denne ofta ser andra 

dialekter som ”finare”, det beskrivs att dialekterna är på uppåtgående eftersom folk börjar se 

värdet av de unika språkliga varianter och vad det verkligen innebär. Även om dialekterna 

varit undanskuffade i samhället har de använts i skönlitteraturen. Exempel som ges i 

läromedlet på författare som låtit personer tala dialekt i sina verk är: August Strindberg, 

Albert Engström, Martin Koch, Vilhelm Moberg, Tage Aurell, Thorsten Jansson, Björn-Erik 

Höijer, Sara Lidman och Stig Claesson (Slas) (Johansson m.fl. 1976:200).  

Läromedlet utgörs också av ca 2,75 sidor slang och sexolekt. Inledningsvis som en 

introduktion till Om språket i samhället (Johansson m.fl. 1976:209) beskrivs i några 

övergripande punkter vad kapitlet behandlar. Punkterna är:”[f]ärgas vårt språk av vår sociala 

miljö och bakgrund? Varför pratas det slang? Har kvinnor ett annorlunda språk än män? Är 

myndigheternas och företagens officiella språk ett hot mot demokratin? Varför har vi så svårt 

att förstå en äldre författare som t.ex. Bellman?” (Johansson m.fl 1976:209).  

För den här uppsatsen berörs inte de två senare. Den första rubriken lyder Finns det sociala 

skillnader i språket? Läromedlet hänvisar till forskare inom språk och sociologi, som menar 

att det ligger i miljön hur svårt eller lätt en person har att uttrycka sig i tal respektive skrift. 

Författarna distanserar sig till texten genom att skriva ”[d]et har också sagts att barn från 

arbetarhem har svårare att formulera sig i tal och skrift jämfört med barn från t.ex. 

medelklasshem och att barn till en industriarbetare också skulle använda sig av ett annat språk 

än barn till exempelvis en akademiker” (Johansson m.fl 1976:209). Författarna citerar Sven 

Wernström, Fiendens språk och menar att deras resonemang illustreras genom hans citat, 

vilket lyder: 
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Medelklasselever klarar sig bra i skolan, därför att de kommer dit med ett färdigt medelklass-

språk som stämmer med lärarnas. Arbetarbarnen kommer däremot med ett arbetarspråk som de 

inte får använda i skolan. De möts med en ovilja och lär sig tiga.  

  Skolan kräver att arbetarbarnen ska ge upp sin identitet när de kommer till skolan. De ska 

överta språk och värderingar som tillhör en annan samhällsklass. När de gör motstånd mot detta 

betraktas de som mindre begåvade.  

  De som gör motstånd (fast de kanske inte själva kan formulera det utan i stället blir slöa eller 

bråkiga) sätts i specialklasser och obs- kliniker, där trycket på dem blir ännu större (citat ur 

Johansson 1976:209).  

 

Textavsnittet utgörs också av en diskussionsfråga där eleverna ska diskutera hur riktigt 

Wernströms resonemang är, vilket kan tolkas som att läromedlet försöker knyta an till 

elevernas livsvärld. Den här rubriken utgör ca en och en halv sida boktext.  

Nästa rubrik handlar om Slang- en gruppdialekt. Textavsnittet upptar cirka en boksida totalt 

sett. Läromedlet konstaterar att uppkomsten av dialekt och dialektdrag har geografiska 

orsaker. Vidare konstaterar läromedlet att för slangspråkets del är dessa orsaker knutna till en 

social natur. Läromedlet hänvisar till en amerikansk forskare vid namn Carl Sandburg som 

menar att slang har en specifik funktion. Slang har i huvudsak till uppgift att tillfredsställa ett 

behov av grupptillhörighet eller grupprofil. Behovet menar läromedlet hittar man ofta bland 

ungdomar eller andra sociala grupper som på ett eller annat sätt står eller känner sig utanför 

eller är i opposition mot det etablerade samhället. Exempel på grupper som ges är 

”ungdomsgäng som raggare och knuttar; fängelseinterner, narkomaner och socialt nertryckta 

och utslagna människor över huvud (Johansson m.fl. 1976:210). Vidare beskrivs det att slang 

både sammansvetsar och avgränsar gruppen gentemot andra grupper. Det beskrivs att det är 

hopplöst för den som inte förstår eller behärskar gruppens jargong att komma in i en grupp. 

Slang beskrivs som ett skydd mot utomstående och inger en säkerhets- och trygghetskänsla 

(Johansson m.fl. 1976:210). Slang kompenserar också de som står socialt utanför genom att 

språket som talas bildar en social gemenskap inom den egna gruppen, vilket också innebär att 

gruppen har möjlighet att hävda sig socialt mot de som befinner sig utanför den, exempelvis 

institutioner eller människor. Vidare beskrivs att den som utövar slang och i synnerhet om det 

är en ungdom kan denne genom slangspråket dölja osäkerhet eller rent av få utlopp för sina 

sociala aggressioner ”inför gänget och den övriga omgivningen blir han helt enkelt ”tuff” 

(Johansson m.fl. 1976:210).  
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Läromedlet beskriver också att slang tas i bruk som en orsak till en språklig ekonomism, 

vilket beskrivs som en förenkling av språket. Men också att vissa uttryck genom slangspråket 

kan bli mer uttrycksfulla och precisa. Läromedlet menar att slangen har tagit många av 

dialektens uttryck, men i huvudsak finns det tre huvudkällor, vilka de menar är ”zigenarspråk 

(romani), månsing- de gamla västgötaknallarnas språk och usa-engelska” (Johansson m.fl. 

1976:210). 

Anmärkningsvärt är att läromedlet avstår från att ge några exempel på slanguttryck. 

Motiveringen är att dessa ofta har en stor omsättning och snabbt föråldras (Johansson m.fl. 

1976:210). Vidare lyfts andra typer av gruppspråk som är knutna till fackspråk. Exempel på 

yrkesgrupper som tas upp är målare, elektriker, teve-reparatörer, sportjournalister och läkare. 

De menar att språket som talas inom dessa grupper ofta blir obegripliga för utomstående. Här 

handlar det om yrkesspråk eller yrkesjargong (Johansson m.fl. 1976:210). Avslutningsvis 

finns en diskussionsfråga huruvida resonemanget stämmer med egna erfarenheter. Eleverna 

uppmanas att själva ge exempel på slangord som förlorat sin aktualitet samt ge exempel på 

slangord som just nu (år 1976) kan ses som inne-ord. 

Könsskillnader i språket upptar totalt ca 80 % textmassa av en boksida. Inledningsvis finns ett 

citat från Oscar Wilde, vilket lyder: ”Kvinnorna utgör ett behagfullt kön. De har ingenting att 

säga, men de säger det på ett förtjusande sätt” (Johansson m.fl. 1976:210). Därefter följer en 

retorisk fråga: ”Talar kvinnor och män på olika sätt?”, vilket besvaras med hänvisning till 

forskaren Gustav Cederschiöld som menar att kvinnor i högre utsträckning använder sig av 

fler utropsformer och eufemismer. De använder sig av fler superlativa uttryck och 

förstärkande adverb. De använder gärna beskrivningsord som söt, rar, förtjusande osv. 

Tvekljud som öh är mer typiskt manligt som utfyllnad i tveksamma situationer eller när de 

tänker långsamt. Till skillnad från en kvinna som beskrivs tala så fort att hon inte behöver 

tvekljuden. Läromedlet förmedlar att Cederschiölds forskning inte är dagsfärsk (år 1976) men 

det slår fast att senare forskare har kommit fram till samma slutsatser. Vidare beskrivs det att 

andra forskare menar att kvinnor ofta använder sina påståenden i frågeform, de påstår men 

avslutar med en fråga som lämnar öppet för mottagaren att avgöra. Ett exempel är: ”Det är 

varmt här, tycker du inte?” (Johansson m.fl. 1976:211).  
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Läromedlet lyfter en studie gjord av Hultman, som visar att på gymnasiet använder många 

pojkar substantiv i sin uppsatssvenska medan flickor använder sig av mer verb och adjektiv. 

Flickornas språk är också mer ledigt, ett exempel som ges är att flickor oftare skriver sej 

medan pojkar skriver sig. Ytterligare en forskare som läromedlet hänvisar till är Lakoff som 

menar att kvinnor kan beskriva färgnyanser bättre än vad män kan. Exempel som ges är att 

om en kvinna ska beskriva en färg på en klänning gör hon det med ord som turkos, 

lavendelblå eller mauvefärgad  

medan hennes man – och först efter påtryckningar–får ur sig att kvinnan ifråga varit klädd i 

”nånting blått”. Detta beror nog inte, anser Robin Lakoff, på att kvinnors färgsinne är högre 

utvecklat än mäns. Men det är kanske så, att de där fina distinktionerna, som är så typiska för 

den kvinnliga vokabulären, anses triviala och utan större betydelse av männen, som har 

uppmärksamheten fäst vid andra ting (Johansson m.fl. 1976:211).  

Avslutningsvis finns en punkt med diskutera där eleven ska reflektera över om män och 

kvinnor talar olika och vilka egna erfarenheter eleven har. Det frågas också vilka orsakerna 

kan vara till eventuella skillnader.  

Totalt sett får det språksociala textavsnittet ca 8,55 boksidor, där ca en halv sida är bild. Av 

bokens 261 sidor löptext utgörs således det språksociologiska textavsnittet 3,28 % av 

utrymmet. En bild tar upp cirka en halv boksida och antalet lekter som behandlas är tre: 

dialekt, kronolekt och sexolekt. Textmängden är tät och komprimerad på dessa sidor.  

Den konstaterande framställningen syns i LM1 SB. Framförallt genom att kunskapen slår fast 

att det är på ett visst sätt genom att använda många verb och ord som främsta orsaken. 

Läromedlet tolkar åt läsaren och ger inga exempel inom ramen för slang vilket indikerar att 

den också innehåller den normativa framställningstypen. I texten om Könsskillnader i språket 

redovisas det via fakta (forskning) som bekräftar vilken typ av skillnad det är mellan manligt 

och kvinnligt språk. Enda gången eleven egentligen ges utrymme till egen reflektion och 

tolkning är via de övningspunkter som finns efter löptexten under varje rubrik. Det finns en 

stereotypisk ton gällande språkliga exempel som förekommer i läromedlet. Konstaterandena 

möts inte av någon form av problematisering, utan de upplevs som staplade på varandra. Där 

forskare avlöser varandra för att tala om hur skillnader i manligt och kvinnligt språk är.  

Den konstaterande framställningen är också tydlig när det gäller dialekt och riksspråk. 

Läromedlet förmedlar samhällsförändringar som bidragande orsaker till riksspråkets 
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utbredning, exempelvis urbanisering och infrastrukturens expansion samt prästernas 

högläsning. Avsaknaden av ovanstående samhällsförändringar i äldre tid och geografisk 

isolering menar läromedlet är orsaken till att de ursprungliga dialekterna är så vitt skilda åt. 

Vidare ger läromedlet exempel på de olika dialektområdena och vad som är karakteristisk för 

dessa. En karta som uppskattningsvis tar upp, totalt sett, en halv boksida utgör en karta över 

de svenska dialektområdena, vilket kan ses som ett bra komplement eftersom den förstärker 

intrycket och visar var gränsen går för de olika områdena samt var övergångsområden mellan 

dialekter finns. Det innebär att med kartans hjälp kan vi förstå att gränserna är flytande.  

Läromedlet tar också upp och konstaterar dialektens tillbakagång. Man ger förvisso exempel 

på orsaker som exempelvis folkskolan, urbanisering och tidningarnas utbredning. Läsaren får 

inte veta mycket mer utan man går raskt över till att berätta om den subjektiva upplevelsen 

och att man nu mer (år 1976) tar tillvara på de olika dialektala särdragen. Man berättar också 

att inom skönlitteraturen finns det författare som skriver på dialekt. Det upplevs att läromedlet 

förmedlar låsta faktauppgifter där eleven har lite friutrymme att själv reflektera. Till vissa 

avsnitt finns det diskussionspunkter och endast vid dessa tillfällen ges det utrymme att göra en 

subjektiv analys av det lästa. Läromedlet som sådant är falsettordnat, det vill säga tematiskt 

uppbyggt och till viss del pragmatiskt då läromedlet på ett sakligt sätt ger information till 

läsaren, dock upplevs det som att fakta staplas på varandra med lite friutrymme för läsaren. 

Läromedlet är inte vidare pedagogiskt då den utesluter eleverna ur texten och inte explicit 

kopplar till läroplanen eller kunskapskraven.  

4.2 Svenska timmar, språket 

I läromedel LM2 ST utgörs 3 sidor av dialekt. Av dessa utgörs ca 0,20 sidor av riksspråk. 

Rubriken tar upp viktiga delar om dialekt och har således räknats med, fokus ligger dock på 

dialekterna. Kapitlet beskrivs i innehållsförteckningen börja på sidan 197, för den här 

uppstasen räknas sida 196 med, då den inleder kapitlet med en dialektkarta. Således utgörs 

dialektavsnittet tre sidor. På sidan 197 lyder rubriken Svenska dialekter. Här möts läsaren av 

typiska ord från följande: norrländska ord, götamålsord, sveamålsord, gotländska ord, 

östsvenska ord och sydsvenska ord. Ingen förklaring eller bakgrund ges, inte heller vad som 

är särskiljande för varje dialekt. De viktas mot standardspråket genom en riksspråklig 

översättning av de typiska orden inom varje dialektområde. Exempel från boken är: 

norrländska mål: pära-potatis; sveamålsord: nog-ganska osv.  
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Tyken, skryp och rälig lyder rubriken på sidan 198, löptexten utgör cirka en fjärdedels 

boksida. Direkt slår läromedlet an på en mer förklarande ton. Texten beskriver att ” [d]et 

svenska språket är som bekant inte riktigt likadant i hela landet” (Waje & Skoglund 

1995:198). Här tar man upp dialektala ord som tyken, tjöta och bamba och riktar sig till 

läsaren genom följande mening ”[ä]r du från Västsverige känner du säker till vad tyken, tjöta 

och bamba betyder” (Waje & Skoglund 1995:198). Orden viktas sedan mot det rikssvenska 

språket men en översättning av dem som är: uppkäftig, tjata och skolbespisning.  

Vidare beskriver läromedlet på ett liknande sätt övriga dialektala ord inom dialektområdena 

och att det inte bara är ordförrådet som skiljer dialekterna åt. Även uttalet och melodin 

förklaras explicit förklarar läromedlet att melodin kallas för intonation. Läromedlet beskriver 

att det är det här som gör att vi kan orientera ”dalmasen, söderkisen, och flickan från Visby”( 

Waje & Skoglund 1995:198), på dialektkartan. Här knyter läromedlet an till läsaren genom 

du-tilltal men också genom den förklarande framställningen, läromedlet lyfter också 

ämnesspecifika ord. Nästa rubrik lyder: Försvinner dialekterna? Löptexten utgör cirka en 

halv boksida totalt. Inledningsvis svaras det på rubriken att det är både ja och nej på frågan. 

Därefter lyfts att språkforskarna länge trodde att tv och radio skulle utrota dialekterna. 

Läromedlet bemöter det med att informera att så har inte skett och att inte många pratar som 

en nyhetsuppläsare. Vidare beskrivs att vissa dialekter är på väg att försvinna som de genuina 

dialekterna. Avsnittet lyfter tre huvudorsaker vilka är: urbaniseringen, riksspråket i skolan, 

radio och tv som både står för ett riksspråk men även ett möte med dialekter. Det beskrivs 

också att det fortfarande (år 1995) finns områden där det talspråkliga språket blir oförståeligt 

för utomstående som i exempelvis Jämtland, Älvdalen och Piteå (Waje & Skoglund 

1995:198). Läromedlet lyfter ett exempel från en lärare som arbetar i Piteå, vilken har uttalat 

sig såhär:  

Jag har försökt tala svenska med barnen men om de svarar på pitemål har jag sagt: 

− Det är alldeles riktigt. Ska vi nu säga det på svenska också?( Waje & Skoglund 1995:198). 

Läromedlet pekar på att en ny dialektbok ska ges ut under 2030-talet. Den bygger på 

papperslappar, 7,5 miljoner sådana för att vara mer exakt. Vidare beskrivs att idag (år 1995) 

är folk stolta över sin dialekt, till skillnad mot tidigare då många skämdes över den. 

Läromedlet lyfter lärarna som tidigare arbetade med att träna bort dialektala drag. En ramsa 
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ges som exempel, vilken lärare på 1940-talet i Göteborg använde när de tränade bort dialekt 

med sina elever. 

Folk säger köngen, 

folk säger köngen,  

folk säger köngen hela dan. 

Vi säger kungen,  

vi säger kungen,  

vi säger kungen här i stan”(Waje & Skoglund 1995:198). 
 

Varifrån kommer riksspråket? Löptexten till den här rubriken tar upp minder än en fjärdedel 

av boksidan. Inledningsvis beskrivs att många tror att dialekterna är förvrängd eller sämre 

svenska. Läromedlet bemöter detta med att beskriva att landsbygdsdialeketer i själva verket är 

mycket äldre än riksspråket. Här lutar man sin beskrivning på en språkhistorisk förklaring till 

framväxten av ett riksspråk samt en kontrafaktisk beskrivning av historien (Waje & Skoglund 

1995:198).  

Avsnittet Fult språk börjar enligt innehållsförteckningen på sidan 213. I den här studien 

räknas sidan 212 in då den utgör en bild som knyter an till fult språk, vilket innebär att det här 

textavsnittet utgör totalt 3,5 boksida. På sidan 213 diskuterar läromedlet att människor alltid 

har haft synpunkter på vad som är fult språk. Exemplen som ges är många men till exempel 

tas slang, svordomar och dialekter upp. Vidare beskrivs det att andra är mer irriterade på 

modeuttryck som används av inflytelserika människor som politiker, journalister et cetera. 

Läromedlet ger också exempel på kanslisvenskan som många tycker är obegripligt eftersom 

den innehåller många långa och krångliga ord. Läromedlet ger också ett explicit exempel på 

kanslisvenska.  

På sidan 214 tar läromedlet i en frågeställning upp hur människor ser på fult och fint språk, 

om män och kvinnor talar olika språk och i så fall varför. Läromedlet ställer också frågan om 

språket kan avslöja yrket. Avslutningsvis beskrivs att det är dessa frågor som studeras inom 

språkvetenskapens språksociologiska del. Här ställs en rad frågor som får läsaren att fundera, 

det ges inte något explicit svar men de hänvisar till att forskare inom den språkvetenskapliga 

disciplinen närmare bestämt språksociologi intresserar sig för dessa frågor. Därefter kommer 

två nya rubriker som står i vågrät linje med varandra, Svordomar och Svordomar väcker 

starka känslor. Under rubriken Svordomar ställs en retorisk fråga: ”Svär svenskarna mer än 

andra? Antagligen inte[…]” (Warje & Skoglund 1995:214). Vidare tar textavsnittet upp 
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vanliga svenska svordomar och ursprung och jämför med andra länders svordomar. Under 

rubriken Svordomar väcker starka känslor ges vad som upplevs som autentiska exempel på 

svordomar som väckt uppmärksamhet, det framgår inte helt tydligt men det skulle kunna vara 

tidningsartiklar. 

Därefter går läromedlet över till Slang. Det beskrivs vara gängets och polarnas språk ”som 

stänger ute de töntar och mesar som inte hajar eller greppar slangorden. Mest är det män som 

är förtjusta i att använda slang. Kanske beror det på att pojkar umgås mer i gäng. Är det 

möjligen också viktigare för killar, grabbar, snubbar att vara tuffa, häftiga, balla, coola och 

fräna?” (Waje & Skoglund 1995:215). Här kan man tolka det som att läromedlet ger en 

inblick i vilka som mest frekvent använder sig av slang men också implicit ger exempel på 

olika slanguttryck. Därefter tar läromedlet upp hur slanguttrycken har uppkommit och ger 

exempel på de viktigaste källorna och bildningsätten och exemplifierar uttryck/ord som 

kommer från respektive källa. Exemplen som tas upp är:  

 engelskan: tajt, fejka, groggy   

 kortformer: sabba, toa, cigg, knark, deppig 

 omkastningar: kaffe > fika, stump > fimp 

 romani (zigenarspråket): tjej, jycke, haja, pröjsa, kirra 

 månsing (knallarnas språk): kille, stålar, spänn 

 dialekter: kuta, strula, mygla 

 bildspråk: dumburk (TV), kran (näsa) 

 ljudförvrängningar: firre, flarra 

 riksspråksord med ändrad betydelse: frän, påtänd, insnöad” (Waje & Skoglund 1995: 215).  

Totalt sidantal som ligger inom ramen för den här studien är totalt 6,50 sidor vilket utgör 2,4 

% av bokens 271 sidor. Två bilder finns i läromedlet som knyter an till de teman som 

behandlas. Dialekt och krononlekt är de lekter som läromedlet tar upp som ramar in den här 

studien. Boken är tydligt falsett-ordnad, det vill säga, behandlar informationen i teman. Två 

bilder knyter an till temat, vilket ger en förförståelse till texten då dessa bilder är det som 

inleder kapitlet. Textmassan är inte lika tät som i LM1 SB, vilket gör texten mer lättläst. 

Läromedlet slår inte bara heller fast viss fakta utan har en mer förklarande ton. Även om varje 

område som behandlas inom temat är kortfattat får läsaren en översikt om särdragen inom 

varje område, samt en historisk tillbakablick. Den förklarande typen ser man i boken genom 

att författarna förklarar till exempel vad riksspråk är för något, det ges en bakgrund och 

exempel på olika dialektala drag och vad som skiljer det från riksspråket. Fakta är inte staplat 
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på varandra utan läromedlet upplevs istället göra logiska kopplingar mellan olika idéer och 

fakta. Läromedlet uppvisar också en tydlig koherens och diskursiv struktur, vilket är typiskt 

för en läromedelsutformning.  

4.3 Svenska 1 helt enkelt 

LM3 SH behandlar sex sidor kronolekt. Värt att poängtera är läromedlets textuppbyggnad. 

Vad jag menar är textens placering och utrymme i förhållande till sidan. Ingen text fyller en 

helsida utan ett tema/område inom språksociologin fördelas istället på fler antal sidor, vilket 

ger ett mer luftigt intryck. I vissa fall utgörs läromedlet av en kompletterande bild vilket gör 

att en helsida då fylls ut. Temat kronolekter/ungdomsspråk inleds med två utdrag av 

tidningsartiklar, en från Svenska Dagbladet 1926 som beskriver ett samtal från en spårvagn. 

Den andra artikeln är från Dagens Nyheter från 1989 från t-banan i Stockholm. Här får 

läsaren möta konversationen som är tidstypiska och utpräglade kronolekter. Längst ner på 

sidan 224 ses en bild av ett gäng tonåringar som sitter i en busskur. Det är fyra killar och en 

tjej, vilket kan tolkas som att läsaren implicit ska dra parallellen att det är fler pojkar som talar 

ungdomsspråk än flickor. På sidan 225 får läsaren också ta del av insändarens synpunkter till 

texten från 1989. Därefter skriver läromedlet ”[s]om du märker har den äldre generationen 

ofta tyckt att den yngre generationen talar dålig svenska” (Winqvist & Nilsson 2014:225).  

Vidare beskriver läromedlet att varje generations ungdomar skapar nya sätt att uttrycka sig på, 

vilket inbegriper slangord och grammatiska varianter. Varför? frågar läromedlet och ger 

direkt en förklaring, vilket är gruppgemenskap. Vidare ges också ytterligare en förklaring 

nämligen att en språkgemenskap är som att man delar musiksmak, klädstil et cetera. Här 

knyter läromedlet an till elevernas livsvärld på ett mycket bra och enkelt sätt. Vidare väver 

läromedlet in en mening som ska få läsaren att fundera över sin egen roll i en språksituation. 

Det skrivs att ”[m]an pratar som de man umgås med. Språket ger alltså ledtrådar om vem vi är 

eller vilken grupp vi tillhör” (Winqvist & Nilsson 2014:225). Därefter knyter läromedlet an 

till Bibeln och schibboletfunktionen, och ger en beskrivning om dess funktion i dåtiden samt 

hur den kan användas i dag.  

Läromedlet beskriver vidare på sidan 225 att ungdomsspråket kan skapa både en vi- och de- 

känsla. Tydligt visar det sig mot vuxenvärlden och när barnet kommer upp i tonåren kan 

ungdomar bryta det språk de ofta har gemensamt med sina föräldrar som ett steg mot att bli 
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mer självständiga. De vill inte tala som sina föräldrar utan markera att de har ett eget språk. 

Läromedlet ger ett exempel på sidan 225: 

− Jag säger inte dissa längre. 

 −Varför inte då? 

 −Mina föräldrar började ju säga det (Winqvist & Nilsson 2014:225).  

Läromedlet beskriver på sidan 226 att man kan tillhöra olika språkgemenskaper och växla 

mellan dessa. De ger exempel som skolan, kamratgruppen och yrket. Läromedlet reflekterar 

över detta med en fråga: ”[m]en vad händer när man närmar sig en språkgemenskap som man 

inte tillhör, som när en vuxen försöker närma sig ungdomsspråket?” (Winqvist & Nilsson 

2014:226). Vidare berör de läraren och menar att om denne hade sagt ”swag” blir det 

obekvämt och konstigt. Här kan man tolka det som att läromedlet försöker knyta an till 

elevens livsvärld med exempel som de kan relatera till. Även om det inte alltid är lyckat att 

någon närmar sig en språkgemenskap menar läromedlet att det finns exempel på när talare 

närmar sig en språkgemenskap som faktiskt är lyckad. På sidan 226 inleds ett stycke på 

följande sätt: ”[a]tt hålla sig till standardspråket, den rådande och accepterande språknormen, 

det vill säga att tala korrekt svenska, ger oftast talare en hög status. Föreställ dig en 

högutbildad företagsledare. Denne är välformulerad och talar tydligt, varierat och nyanserat” 

(Winqvist & Nilsson 2014:226).   

Läromedlet diskuterar vad som ger låg status och exemplifierar slang och ungdomsspråk som 

typiska lågstatusspråk, de exemplifierar också vad omvänd prestige är för något. Läromedlet 

knyter an till inledningen där vi mötte ovilja mot ungdomsspråket från den äldre generationen 

och sista meningarna beskriver att: ”[u]ngdomsspråket står för expressivitet, kreativitet och 

lekfullhet. Det håller språket levande” (Winqvist & Nilsson 2014:226). Här växlar läromedlet 

mellan att ha ett nära språk till läsaren och ämnesspecifika ord.  

På sidan 227 är hela boksidan färgad i en blåaktig ton med vad som kan tolkas som en yngre 

kvinna från en svunnen tid. Kvinnan är placerad längst till höger på sidan och upptar lite mer 

än halva boksidan. I punktform staplas att ental kännetecken upp för ungdomsspråk. Sidan har 

en egen rubrik vilken lyder: Kännetecken för ungdomsspråk. De kännetecken som tas upp är 

följande: ”Engagemang, [s]nabbt tal, [s]nabba och många associationer, [s]amtidigt tal- 

snabba replikväxlingar, [m]ånga avbrott, [s]tor röstvariation, [r]östimitation, 
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[f]örstärkningsord-skit-, mega-, as-, fet, [l]judeffekter, [s]lang, [s]vordomar, [c]ode swich- att 

blanda svenska och engelska uttryck ”Jag är så jävla tired”, [s]måord- typ, ba, liksom, då 

alltså, precis (utfyllnadsord)” (Winqvist & Nilsson 2014:227).  

På sidan 228-229 finns utdrag ur romanen Ett öga rött skriven av Jonas Hassen Khemiri 

(2003). Läromedlet vill exemplifiera egenkonstruerad förortsvenska. Bakgrunden är svagt gul 

och på sidan 228 tas nästan hela sidytan upp av ett öga. Texten överlappar bilden där Ett öga 

rött är skrivet i extremt stort format och ordet rött är just rött. På sidan 229 finns själva 

textutdraget som upptar cirka en halv boksida. Några meningar är överstruket med röd 

markering, vilket tolkas som att läromedlet vill indikera att det är här läsaren finner exempel 

på egenkonstruerad förortssvenska (Winqvist & Nilsson 2014:228–229). 

På sidan 230 tas sexolekter upp och ges en helsida i boken. Rubriken lyder Sexolekter-manligt 

och kvinnligt språk. Inledningsvis ges en retorisk fråga: ”Pratar män och kvinnor olika?” 

(Winqvist & Larsson 2014:230). Frågan besvaras med att läromedlet regerar på en 

amerikansk undersökning från 1991. Undersökningen syftar till att visa vilka skillnader det 

finns mellan manligt och kvinnligt språk. Läromedlet poängterar att det är viktigt att tänka på 

att undersökningen är gjord i USA, vilket kan färgas av jämställdhetstänkets utbredning i 

USA respektive Sverige. Vidare finns en frågeställning som för det första poängterar att 

undersökningen är över tjugo år gammal och därefter uppmanas eleven att fundera på om män 

och kvinnor även idag pratar olika. En ljusgrön ruta längst ned på sidan tolkas som en 

faktaruta där ordet Hen står i fetmarkerad stil. Ordet hen förklaras och därefter får läsaren 

frågan varför hen har upprört så många, explicit skrivs det ”tror du?” (Winqvist & Nilsson 

2014:230). Här lyfts implicit vikten av att läsaren själv drar en slutsats eller reflekterar. 

Språket beskrivs till viss del ha en bevarande effekt av vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt. De manliga orden beskriv som neutrala medan kvinnliga ord beskrivs vara 

avvikande.  

Läromedlet uppmanar läsaren att hitta ord bakom kvinnliga omskrivningar. Exempel från 

läroboken är: ”kvinniska, gå kvinna ur huse, gärningskvinna, kvinntalsskriven, 

riksdagskvinna, förkvinna, kvinngrant, det tänkte kvinnan inte på, Fru Gårkvinna” (Winqvist 

& Nilsson 2014:230). Läromedlet diskuterar att när det gäller yrken som anses som typiskt 

manliga men en kvinna utför arbetet använder de flesta sig av kvinna framför. Exempel som 
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ges är: ”[k]vinnlig advokat, kvinnlig läkare” (Winqvist & Nilsson 2014:230). Läromedlet 

reflekterar också över andra områden och ger exempel som: ”[v]arför säger man inte 

herrfotboll, manshockey och killmilen när man säger damfotboll, tjejhockey och tjejmilen” 

(Winqvist & Nilsson 2014:230). Vidare ges exempel på att läsaren kan se Värsta språket med 

Fredrik Lindström i öppet arkiv på SVT, där säsong två, avsnitt åtta behandlar manligt och 

kvinnligt språk. Länken anges i texten www.oppetarkvi.se. Till varje del i boken finns 

övningar kopplade, vilka inte behandlas i den här studien. Ytterligare en grön ruta finns, 

vilken beskriver att teckenspråk är en språklig variation och ett eget språk. Om man vill kan 

man ladda ner en app för att lära sig mer om språket. ”Ett lätt och smart sätt att lära sig ett nytt 

språk” (Winqvist & Nilsson 2014:230).  

 I det här avsnittet knyter det förflutna an till en nutid. Det ser man dels på forskningen som 

tas upp och dels på att läromedlet exempelvis hänvisar till en app och ett aktuellt program på 

öppet arkiv. Avsnittet viktar också manligt och kvinnligt språk mot det dagsaktuella ordet 

hen. Trots att innehållet upptar en sida får läsaren en bra förståelse för kvinnligt och manligt 

språk. I läromedlets sida 234 återfinns dialekter. Tre sidor behandlar dialekter. Rubriken lyder 

Dialekter- regionala språkliga varianter. Textmängden är förhållandevis liten i jämförelse till 

boksidan. Cirka en fjärdedel av sidan tas upp av följande text ”Dialekter kan placeras på en 

skala med ytterligheterna i varje ände” (Winqvist & Nilsson 2014:234). På sidans högra sida 

återfinns en spalt som visar ytterligheterna. Den tar upp fyra stycken språkliga varianter dessa 

är: standardspråk, regionalt standardspråk, utjämnade dialekter och genuina dialekter. Vid 

varje variant beskrivs dragen för dessa. Direkt under rubriken, som är placerad på sidans 

vänstra kant, utgörs cirka en halv sida text om vad en dialekt är hur man utvecklar en språklig 

variant samt hur det skiljer sig i fråga om ”uttal, böjning, ordförråd och meningsbyggnad ” ” 

(Winqvist & Nilsson 2014:234). 

 Sidan 235 innehåller också en liten mängd text mindre än en fjärdedel och utgör en 

informerande textmassa samt en grå ruta som också den utgör mindre än en fjärdedel av 

sidan. Texten informerar läsaren om att dialekter under längre tid uppfattas som en social 

markör. Här beskrivs det upp att utpräglad dialekt finns längre ner på den sociala skalan och 

inte har lika hög status som standardspråket som ligger högre upp på den sociala skalan och 

därmed har en högre status. I rutan finns ett citat på skånska. Här frågar läromedlet läsaren 

http://www.oppetarkvi.se/
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vad denne tycker är utmärkande i den här dialekten. Vidare belyser läromedlet olika attityder 

till dialekterna och ger exempel på att: ”stockholmare skulle vara snobbiga, göteborgare glada 

och norrlänningar tysta. Håller du med om att det är ”finare” att inte tala dialekt? Finns det 

dialekter som du gillar eller ogillar?” (Winqvist & Nilsson 2014:235). Den grå rutan är ett 

citat på skånska. Läsaren får reflektera över vad som är utmärkande drag i den skånska 

dialekten. En halv sida utgörs av en blåfärgad man med mustasch. Mannen ser ut att vara från 

en svunnen tid, men är svår att ringa in i ett exakt tidsskede.   

På sidan 236 diskuterar läromedlet att en vanlig föreställning är att dialekter är mer lika 

varandra än vad olika språk är, vilket bemöts det med att danskan är mer lik svenskan än vad 

skånska och pitemål är. En viktig språklig utgångspunkt tas upp, vilket är att: ”[o]m något ska 

klassas som språk eller dialekt handlar inte bara om ett geografiskt område, utan snarare om 

samhälleliga och politiska förhållanden” (Winqvist & Nilsson 2014:236). Läromedlet 

beskriver att eftersom svenska är standardiserat och normerat i både skrift och språk klassas 

det som just ett språk. Läromedlet lyfter språkvårdare som Svenska Akademien, Svenska 

Akademiens ordlista och Svenska språknämnden. Därefter följer en beskrivning av att 

dialekter kan härledas till medeltiden och att de förändras och suddas ut i takt med 

samhällsförändringar som urbanisering samt att effekten av utjämningen ökade efter andra 

världskriget. Ytterligare ett skäl som anges är infrastrukturen. Dagens flyttar ges som ett 

exempel till att det inte är lika viktigt att behålla sin dialekt idag. Läromedlet lyfter också att 

ett ökat intresse för dialekterna har skett och att man, nu mer, via tv stöter på dialektala 

varianter. Om man vill veta mer om dialekter ges förslag på Institutet för språk och 

folkminnen, vilket går att söka efter på nätet (Winqvist & Nilsson 2014:236). Läromedlet kan 

identifieras som en analyserande/ reflekterande framställningstyp. Den knyter i hög grad an 

till elevernas livsvärld och förmedlar perspektiv som torde vara väl kända för eleverna eller 

lätta att relatera till. Således passar den i hög grad läsekretsen. Totalt tar läromedlet upp 10 

sidor av olika lekter och av läromedlets 257 sidor utgör det 2,57 % av läromedlet. Kronolekt, 

sexolekt och dialekt är de lekter som kan ramas in för den här studien.  

4.4 Översikt av läromedlen i tabellform 

Här nedan presenteras en översikt av resultaten i tabellform. Tabell 1. Kodenheter för 

kvantitativ data. Modifiering av Selanders exempel (Selander 1999:70). LM1 SB utgörs av 

261 sidor. Av dessa sidor är cirka 5, 80 sidor dialekt, 1,75 slang/kronolekt och 0, 75 sidor 
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utgörs av sexolekt. Bilder 1. Totalt utgörs det språksociologiska textavsnittet av 3,18 % sidor i 

förhållande till läromedlet i sin helhet. LM2 ST utgörs av 271 sidor. Av dessa är 3 sidor 

dialekt, 3, 50 sidor fult språk/kronolekt och 0 sidor utgörs av sexolekt. Bilder 2. Totalt utgörs 

det språksociologiska textavsnittet av 2,4 % sidor i förhållande till läromedlet i sin helhet. 

LM3 SH utgörs av 257 sidor. Av dessa är 3 sidor dialekt, 6 sidor kronolekt och 1 sida 

sexolekt. Bilder 4. Totalt utgörs det språksociologiska textavsnittet av 2, 57 % sidor i 

förhållande till läromedlet i sin helhet. För att fånga dessa variabler utgörs schemat av antal 

sidor för avsnittet, totalt antal sidor i boken, avsnittet i %, antal bilder samt antal lekter som 

behandlas.   

Tabell över kvantitativa variabler i läromedlen  

 

Här nedan presenteras resultatet i tabellform. Tablå 2 kvalitativa kodenheter för hur 

språksociologi framställs i läromedlen. Ammert Niklas, 2011:262, ”Ett innehåll förmedlas”, I: 

Att spegla världen. I LM1 SB syns det konstaterande och normativa framställningssättet. 

Läromedlet förmedlar kunskapen genom att redovisa fakta, bekräfta och slå fast att något är 

på ett visst sätt, läromedlet tolkar åt läsaren. I LM2 ST är framställningstypen förklarande 

med vissa inslag av normativ framställning. Läromedlet förklarar och beskriver en bakgrund 

och konsekvenser. Det normativa ses främst i rätt och fel i vilken en stereotypisk 

framställning i vissa delar förekommer. Läromedlet bedömer åt läsaren. LM3 SH är 

reflekterande och analyserande, vilket ses främst i att läromedlet knyter an till elevernas 

förkunskaper och erfarenheter. Teoretiska begrepp används i form av gängse termer inom 

Läromedel                                                        LM1 SB                           LM2 ST                    LM3 SH          
Antal sidor för avsnittet                      

                                                            

 

ca 5,80 dialekt      

ca 1,75 slang/kronolekt 

och ca 0,75 sexolekt 

3 dialekt 

3,50 fult språk och slang/ 

kronolekt 

3 dialekter 

6 kronolekt 

1 sexolekt 

 

Totala antalet sidor i 

boken                                                       

261 271 257 

Avsnittet i % av bokens 

sidor  

 

3,18 %  2,4 % 2,57 % 

Antal bilder i avsnittet                               

 

1 2 4 

Antal lekter som  

behandlas mot bakgrund 

av Einarssons definition, 

se  2.3.1.                                        

 

3 

Dialekt, kronolekt och 

sexolekt 

2 

Dialekt och krononlekt 

3 

Kronolekt, sexolekt och 

dialekt 
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språksociologin på ett tydligare sätt än i tidigare läromedel. I alla tre läromedlen kompletterar 

bilden/erna texten och förstärker läsarens förståelse i högre eller mindre utsträckning. I LM3 

SH integreras text och bild i högre utsträckning. Det vill säga att en text kan vara tryckt 

ovanpå själva bilden.  

 

Tablå över kunskapsförmedling i läromedlen 

 
 

4.5 Förändring över tid 

En tydlig förändring över tid syns då läromedlen framförallt blir mer pedagogiska och knyter 

bättre an till läroplanen. Framställningssättet förändras, vilket syns på sättet det presenteras. 

Från 1976-2014 har läromedlen gått från att presentera fakta till att väva in eleven i 

framställningen och tydligt knyta an till dess livsvärld, vilket kan tolkas som att processerna, 

som inledningsvis presenterades, kommer till uttryck här. Det vill säga att läromedlet speglar 

den kontext den är framställd i. De senare läromedlet (LM3 SH) är bättre på att framställa 

exempel mer objektivt och ger förslag på hur man generellt sett ser på till exempel manligt 

och kvinnligt språk. Det skulle kunna tolkas som att samtidskontexten i vårt samhälle 

påverkar hur läromedelsförfattare ska uttrycka sig, det vill säga att det påverkar dem språkligt. 

Men det indikerar också att samhället i hög grad påverkar vårt språk. Det blir tydligt när man 

Läromedel Framställningstyp  Vad läroboken förmedlar  

LM1 SB Konstaterande och  

normativ 

Redovisning, bekräftelse och fakta. 

Tolkar åt läsaren. 

LM2 ST Förklarande 

 

Visst inslag av normativ  

Förklaring, beskrivning, bakgrund, 

konsekvens. 

Rätt och fel, bedömer och tolkar åt 

läsaren 

LM3 SH Reflekterande/analyserande Anknyter till läsaren och dennes 

erfarenheter och förkunskaper. 

Kopplar till parallella 

sammanhang. Teoretiska begrepp 

används. 
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läser stoffet i LM3 SH då de använder sig av samtidsord som hen och app. Läromedlet lyfter 

också en större acceptans för språkliga variationer. 

 Vi ser också exempel på där språk påverkar samhället. Det syns inte minst i de exempel där 

språkvårdarna värnar om en gemensam språknorm där lärare på något sätt berörs som en 

förlängning till att språkligt vara en förbild för hur man ska prata i en samhällelig norm. Det 

syns också i de exempel där högutbildade beskrivs sätta normen för ett korrekt språk. 

Läromedlen har gått från en konstaterande och normativ framställningstyp där rätt och fel blir 

ett konstaterande och där fakta staplas på varandra, till ett läromedel där eleven i hög 

utsträckning får integrera med stoffet och själv bedöma och fundera. Läromedlet från 1997 

kan sägas stå lite mitt emellan dessa två. Det blir också tydligt att bilder förstärker och 

kompletterar texten. Texten som sådan blir luftigare och med det menar jag att textmassan 

minskar och ger ett luftigare och inte lika tungt intryck. I det stora hela skiljer sig 

uppskattningsvis inte textmängden avsevärt, den är bara mer utspridd i det senare läromedlet.  

En tydlig skillnad är vad man lägger vikten vid när det gäller lekter det vill säga hur många 

sidor de får. I läromedlet från 1976 läggs uppskattningsvis 5,80 sidor på dialekt och riksspråk 

och uppskattningsvis 1,75 på slang/kronolekt och 0,75 sidor på sexolekt. Jämfört med 

läromedlet från 1995 där 3 sidor tas upp av dialekt och ca 3,50 av fult språk och 

slang/kronolekt. Här har sidantalet för dialekt minskat med 2,80 sidor. Kronolekterna har ökat 

med 2 sidor, inget nämns om sexolekter i läromedlet från 1995. Läromedlet från 2014 

behandlar 3 sidor dialekt, 6 sidor kronolekt och 1 sida sexolekt. Det innebär att dialekt ges 

lika mycket utrymme i läromedlen från 1995 och 2014 och båda har en minskning med 2,80 

sidor för dialekter jämfört med läromedlet från 1976. 6 sidor utgörs av kronolekt i 2014 års 

läromedel, vilket innebär en ökning jämfört med tidigare läromedel. 4,25 sidor mer ger 

läromedlet för kronolekter jämfört med läromedlet från 1976 och 2,50 sidor mer än i 

läromedlet från 1995. 1 sida ges för sexolekter motsvarande 0 sidor i läromedlet från 1995. I 

läromedlet från 1976 ges 0,75 sidor utrymme för sexolekt. Vilket innebär en ökning på 0,25 

sidor i läromedlet från 2014.  

I procent lägger läromedlet från 1976 flest sidor på språksociologi av de undersökta 

läromedlen med 3,18 %. Läromedlet från 1995 lägger minst antal sidor i procent av de 

undersökta läromedlen med 2,4 %. Värt att poängtera är att de har uteslutit sexolekter trots att 



34 
 
 

 

läromedlet har flest sidor totalt sett. Inte långt från 1995 års läromedel hamnar i procent sett 

läromedlet från 2014 med 2, 57 % sidor inom ramen för det språksociologiska textavsnittet. 

För varje läromedel har en fördubbling av bilder skett. Från 1 bild 1976 till 4 bilder 2014. För 

en översikt av den procentuella fördelningen i förhållande till läromedlet i sin helhet ges en 

sammanfattande översikt i tre diagram se Bilaga 2.  

5. Diskussion 
Inledningsvis ställdes följande frågor till föreliggande studie: 

- Hur stort utrymme får det språksociologiska textavsnittet i de olika läromedlen? 

- Vilken kunskap förmedlar språksociologin i läromedlen?  

- I vilken grad kan man se förändringar över tid och vad består dessa förändringar av?  

- Vilka bakomliggande orsaker kan förklara dessa förändringar? 

Resultaten har i möjligaste mån utvärderats med så hög tillförlitlighet som möjligt. Det har 

dock varit svårt att vara exakt gällande hur stort utrymme varje lekt får per sida när det gäller 

den kvantitativa analysen, vilket då har uppskattas på en rimlig nivå i förhållande till helsidan. 

Det har också varit svårt att undvika ett visst inslag av övningar i läromedlen där dessa har 

varit i direkt anslutning till en lekt. I möjligaste mån har dessa räknats bort. Avgränsningarna 

av det språksociologiska textavsnittet i sin helhet har inte varit helt lätt att göra då jag också 

har räknat med bilder, vilket kan påverka resultatet i de fall där bilden innehåller en helsida. 

När det gäller den kvalitativa analysen av undersökningen har jag försökt att göra rimliga 

slutsatser. Vad man bör ta i beaktande är att dessa till viss mån är subjektiva tolkningar, vilket 

kan ha påverkat resultatet och om det i framtiden görs en liknande undersökning kan 

resultaten skilja sig från mina resultat. Resultaten torde dock överlag bli relativt samstämmiga 

då studien på ett systematiskt sätt fångar upp variabler över tid.  

Resultaten visar att kunskapsförmedlingen har förändrats över tid, vilket syns tydligt i de 

olika läromedlen. Det första läromedlet som analyserades är från 1976 och bygger på 

läroplanen från 1970. Det här läromedlet förmedlar en mer låst typ av kunskap. Den slår fast 

att något är på ett visst sätt och tolkar åt läsaren. Få bilder och en tung textmassa gör texten 

faktarik men också tungläst. Om man viktar det mot de senare läromedlen ses en förskjutning 

i läromedlens utformning, kunskapsförmedling och framställningssätt. Läromedlet från 1995 
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bygger på läroplanen från 1994 och har en mer förklarande ton. Textmassan har minskat i 

omfång. Läromedlet har en fördubbling av bilder som knyter an till de teman som behandlas 

jämfört med läromedlet från 1976. Läromedlet från 2014 bygger på läroplanen Gy11. Det här 

läromedlet framställer innehållet på ett mer analytiskt och pedagogiskt sätt.  

Den här studien visar att läromedlet från 2014 tar upp lekter på flest antal sidor, värt att 

poängtera är att texten är mer luftig och har fler bilder än de andra två läromedlen, i synnerhet 

läromedlet från 1976. Läromedlet som behandlades från 1995 är ett mellanting mellan 

läromedlet från 1976 och 2014. En tydlig förskjutning i det pedagogiska tänket syns i de olika 

läromedlen. Samhällskontextens krav syns också tydligt i det senare läromedlet från 2014. 

Här knyter man tydligt an till eleven och använder ord och begrepp som denne förstår eller 

kan relatera till. Man ger föräldrar och lärare en roll när man exemplifierar exempelvis 

slangord. Läromedlet från 1976 fokuserar mest på dialekt och riksspråk medan senare 

läromedel minskar inom lekten, däremot ökar lekterna sexolekt och kronolekt procentuellt i 

läromedlet från 2014, vilket kan ha att göra med vad som betonas i läroplanen. Värt att notera 

är att läromedlet från 1995 inte tar upp sexolekten. Trots att det ökar bör man ta i beaktande 

att sidorna blir mer luftiga, det vill säga mindre textmängd per sida, ju längre mot nutid man 

kommer. Det kan innebära att läromedlen teoretiskt sett inte lägger fler sidor på temat. 

Den här slutsatsen har även till viss del visat sig i Selanders studie där han menar att man kan 

se en förändring av kunskapssynen i läroböcker över tid. Selander refererar till Lundgren 

(1972) som diskuterar att en förskjutning i läroplanstänket har skett över tid. Läroplanen har 

förskjutits från ett filosofisk-moraliskt läroplanstänk till ett rationellt och pragmatiskt. När det 

gäller den pragmatiskt uppbyggda läroboken handlar det om hur läromedlet är uppbyggt rent 

pedagogiskt, hur man till exempel presenterar stoffet, vilket Selander också sett i de studier 

han har gjort av Ekelund (1975) (Selander 1999:97).  

Det här stämmer i hög grad överens med de fynd som jag har gjort. Den pragmatiska 

läroboken blir särskilt tydlig i Svenska 1 helt enkelt som är logiskt, praktisk och sakligt 

uppbyggd och där kunskap framställs på ett mer pragmatiskt sätt till skillnad från 1976 års 

läromedel där kunskapen framställs ur mer moraliska aspekter. Läromedlets 

kunskapsförmedling 1976 kan möjligen också förstås utifrån Josephsons diskussion om 

enspråkstanken. Under 1960-talet påbörjas diskussioner om huruvida språkbruket ska var ett 
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och samma eller värna om språkliga varianter (Josephson 2004:37). Det här skulle kunna 

svara på varför man trycker på riksspråket och varför läromedlet har högst procent av 

dialekter i jämförelse med de olika läromedlen. Läromedlet från 1995 är mittemellan. 

Läromedlet har tendenser till ett mer pedagogiskt framställningssätt, men är ändå i vissa 

avseende moraliskt, till exempel hur man framställer mäns och kvinnors språk via en mer 

stereotypisk framställning. Eller när slang beskrivs vara gängets och polarnas språk ”som 

stänger ute de töntar och mesar som inte hajar eller greppar slangorden. Mest är det män som 

är förtjusta i att använda slang. Kanske beror det på att pojkar umgås mer i gäng. Är det 

möjligen också viktigare för killar, grabbar, snubbar att vara tuffa, häftiga, balla, coola och 

fräna?” (Waje & Skoglund 1995:215). Läroplanen från 1970 lyfter ett tydligt budskap och 

menar att det är av vikt att eleverna rättar sig efter rådande normer inom språkvetenskapen. 

Men de ska också få kunskaper inom det språksociologiska området (Skolverket Läroplan för 

gymnasieskolan 1970).  

Det studium av språkets liv som kursplanen föreskriver skall stå i språkvårdens tjänst. […]. 

Riktpunkten och huvudföremålet för studiet skall vara det svenska språket i vår egen tid. 

Visserligen ska trådarna bakåt i tiden komma till synes, bl a för att eleverna skall förstå att 

språket just nu är en etapp i en utveckling, men huvudsyftet skall vara att klargöra dagens 

språksituation. Mot bakgrund av det förhållandet att dialekterna försvinner klargörs begrepp om 

riksskriftspråk och rikstalspråk […] (Skolverket 1970:249–251).  

Även Teleman beskriver att en av språkvårdens aktörer är skola, och att man från skolpolitiskt 

håll länge styrde svenskämnets innehåll ända upp på myndighetsnivå (Teleman 2012:48), 

vilket kan förklara läromedlet och läroplanens innehåll och kunskapsförmedling. Statens 

inblandning syns tydligt i läroplanen från 1970, genom att läromedlet har en allmän del och 

två supplementdelar som syftar till att ange riktlinjer för vad läraren kan ta upp samt en 

detaljerad planering som läraren kan följa. Läroplanen är således rationell men visar också på 

vetenskaplighet då man hänvisar till språkvårdens tjänst (se ovan). Läromedlet från 1976 

speglar det här läroplanstänket. Läromedlet är rationellt uppdelat med stora textmängder. 

Läromedlet från 1995 är inte ett lika tydligt exempel. Trots att det står i kursplanen att 

språksociologi och sexolekter ska behandlas ges ett vagt intryck av detta och sexolekterna är 

uteslutna. Läroplanen menar också att ett visst friutrymme ges och trycker på att elever och 

lärare kan fördjupa sig i vissa delar (Lpf-94:116), vilket kan innebära att undervisningen 

ändock tar sexolekter. Anmärkningsvärt är det trots allt att den här lekten är utesluten. 

Lärobokens framställningssätt och kunskapsförmedling kan ha att göra med att skolan 
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decentraliserades. Det här stämmer i hög grad överens med Selander som menar att man gått 

från en filosofisk-moralisk läroplan till en rationell och pragmatisk. Men det är bara en del av 

de slutsatser man kan dra av läromedelsanalyser, menar Selander, eftersom det reellt sett 

förekommer en dold läroplan i såväl läromedel som undervisning. Det pragmatiskt uppbyggda 

läromedlet är mer pedagogiskt framställt, vilket man ser genom hur läromedelsförfattarna 

bygger upp och presenterar stoffet. Författarna är ofta själva pedagoger där värderingar 

undviks och kunskapsförmedlingen objektiveras (Selander 1999:97).  

Selander (2011) beskriver att läromedel speglar samtiden i rådande läroplaner, skollag, 

lärarkompetens och skolorganisation. Över tid speglar också läromedlen olika 

kunskapstraditioner och hur lärande främjas. Läromedlet är skapt för en viss kontext och 

påverkas av industrisamhällets ideologiska och teknologiska förutsättningar (Selander 

2011:68). Orsaken till förändringarna som speglas i resultatet kan också ses genom Selander 

(1999) som beskriver att från 1970 och framåt växer en korporativ kapitalism fram. Under den 

här perioden utvecklas det i samhället byråkratiska strukturer, exempelvis nya privata och 

offentliga konstellationer. Under 1970-talet kan skolan expandera på grund av den allmänna 

ekonomiska tillväxten och tiden efter 1970 riktas ljuset mot skolans inre organisation och 

undervisningsmetoder. De besparingsåtgärder som nu drabbar skolan, kommer också att 

drabba läromedlen. Året 1981 decentraliseras skolan (Selander 1999:50−51), vilket skulle 

kunna innebära att lokala förutsättningar nu styr.  

Mina slutsatser kan också viktas mot Einarssons forskning som beskriver att det har skett en 

förskjutning av kyrklig fostran, till en fostran som vilar på en gemensam demokratisk 

värdegrund i ett mångkulturellt samhälle (Einarsson 2009:335). Uppfattningen delas till viss 

del också av Teleman som refererar till Kotsinas (1988), som menar att välfärdssamhällets 

framväxt innebär en tillbakagång av sociala distinktioner i språket. Det urbana lågspråket ser 

en tillbakagång och ungdomsspråket växer sig starkare i den offentliga arenan som 

exempelvis i tv, vilket i sin tur innebär att standardspråket får stå tillbaka i viss mån (Teleman 

2012:45−46). Den växande delen av kronolekter, i procentuell fördelning, syns i läromedlet 

från 2014.  

Förändrade villkor i samhälleliga strukturer skulle kunna vara bakomliggande orsaker till 

läromedlens förändrade utformning och kunskapsförmedling. Graden av förändringar 
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procentuellt sett för språksociologiavsnittet är i stor sett densamma, externt, för läromedlen 

som studerades. Däremot skiljer det sig väsentligt internt, det vill säga inom 

språksociologiavsnittet. Vilka delar man trycker extra på kan vara en spegel av vad man 

tycker är viktigt att ta upp. Förändringar ses snarare i framställningssättet, hur man förmedlar 

kunskapen i läromedlen. Läroplanens förändrade framställning torde också vara en faktor som 

har påverkan på läromedlens kunskapsförmedling och fördelning, samt till tänkbara orsaker 

och förändringar av det språksociologiska textavsnittet i läromedlen över tid. Läromedlet från 

2014 är tydligt kopplat till läroplanen. Här är det också tydligt vilken kunskap som ska 

förmedlas, läromedlet går till att bli mer demokratifostrande. Min bedömning är att läromedlet 

från 1995 står och väger mellan dessa två typer av kunskapsförmedlingar. I den kvantitativa 

analysen kan man tydligt se att kronolekterna ökar. Jag har förvisso uteslutit lekten etnolekt 

men Einarsson menar att inom ramen för kronolekter kan varianter av etnolekt förkomma, 

utmärkande för kronolekten är att den är kopplad till ålder (Einarsson 2009:212−214). Ett 

exempel på det skulle kunna vara Rinkebysvenska.  

Slutsatserna skulle också kunna förstås mot läroplanen, Gy11, som trycker på individen men 

även på mångfalden. Explicit uttrycker sig kursplanen på följande sätt i svenska 1, (vilken är 

en kurs som alla elever läser oberoende av programinriktning): ”Dialekter och språklig 

variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social 

bakgrund” (Skolverket 2011 Svenska 1). Det här är något som inte uttrycks lika starkt i 

Skolverkets material från 1976 eller 1994, inte heller läses lika mycket språksociologi i 

Svenska 2 och 3 inom ramen för Gy11. Det här kan förklara varför just delen kronolekt ökar i 

läromedlet från 2014, vilket syns när man försöker knyta an till eleverna på ett pedagogiskt 

sätt genom att använda samtidsord som hen och app samt att läromedlet lyfter en större 

acceptans för språkliga variationer. Men det skulle också ligga till grund för samhällets 

förändrade strukturer, då Sverige har fått ett mer mångkulturellt samhälle och i och med det 

nya slangord och kronolekter. De kvantitativa måtten stödjer detta huvudintryck av 

läromedlets kunskapsförmedling inom det språksociologiska textavsnittet.  

Exempel där språk påverkar samhället, har framkommit av analysen som visar att 

språkvårdarna värnar om en gemensam språknorm och att lärare rent språkligt är en förbild 

för hur man ska parata enligt en samhällelig norm. Det läromedlen lär ut skulle i 

förlängningen också kunna leda till att elever inte bara lär om språkets påverkan på samhället, 
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utan aktivt också påverkar samhället språkligt genom skolans lärdomar. Den här slutsatsen 

skulle kunna sägas svara på att språksociologi fungerar i en social kontext. Där samhälle och 

språk är svåra att skilja åt. Slutsatserna kan i stor utsträckning kopplas till det strukturella 

perspektivet. Ammert visar i sin artikel att statens styrning av läromedel syns i den forskning 

som är gjord av Dietsch (2006) på historieböcker, vilket även syns inom ramen för den här 

studien. Dessutom kan slutsatserna kopplas till Englunds (2005) studie om förändring i 

läroplanstänket från en rationell till en demokratisk läroplan (Ammert 2011a:30, 32).   

Det här ligger även i linje med annan forskning, till exempel visar Selanders studie, som jag 

här ovan diskuterade, att lärobokens utformning över tid bör förstås utifrån 

läromedelsförfattarna. Hans studie visar att efter andra världskriget växer en ny typ av 

läromedelsförfattare fram som inte alla är, som tidigare, forskare. Den nya typen av författare 

har specialiserat sig på läromedel och jobbar med förlag för att arbeta fram läromedel. 

Förvisso tar de avstamp i läroplanerna och officiella anvisningar, och Selander pekar på att 

innehållet har blivit bredare men å andra sidan har framställningssättet blivit mindre 

engagerat. Det har också blivit mer objektivt och bilder kompletterar i högre grad 

lärobokstexten (Selander 1999:65, 96). 

Det här överensstämmer men också avviker med vad som framkommit i den här studien. 

Bilderna blir fler och textmängden mindre över tid. Från 1976 är det en bild, 1995 är det 

dubbelt så många bilder och i 2014 är det dubbelt så många bilder som i 1995 års läromedel 

och således fyra gånger mer än i 1976 års läromedel. Så långt ligger det i linje med Selanders 

forskning. Däremot upplever jag inte läroboken från 2014 som mindre engagerad i 

framställningssättet, snarare tvärtom. Här förmedlas kunskapen på ett mycket pedagogiskt och 

logiskt framställningssätt där jag upplever att författarna har engagerat sig för att knyta an till 

läskretsen. Läromedlet från 1995 däremot upplevs ligga i linje med Selanders forskning. Här 

förmedlas kunskapen på ett blekt och stereotypiskt sätt. Även om läromedlet har en 

förklarande ton och är falsett-ordnad blir det något avhugget. Tydligt är att när man tittar på 

innehållet och vad läromedlen förmedlar går det från en mer ovanifrån styrd framställning 

1976 där elevens roll är passiv, till att koppla mer till individen där eleven får ta del av 

framställningssättet på ett mer aktivt sätt 2014.   
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Slutsatserna kan också kopplas till det funktionella perspektivet, vilket Ammert menar 

handlar om vad läroboken förmedlar och vilken relation den har till läsaren. Han menar att 

funktionen som ett läromedel har, sett från det här perspektivet, handlar om att stimulera till 

att utveckla kunskaper om ett innehåll som kan vara komplext. Det kan också handla om att 

befästa identiteter. Läroboken ska ses som en del i en socialisationsprocess där läromedlet 

försöker skapa en människas syn på sig själv men också på samhället över tid från dåtid till en 

framtid (Ammert 2011a:33). Ammert hänvisar till Bronäs som i sin studie om 

samhällskunskap visar att svenska läromedel är mer styrda ovanifrån än de tyska läromedel 

hon undersökt. Svenska läromedel i samhällskunskap framställer också individen i böckerna 

som passiv(2011a:36). Den här slutsatsen kan till viss del ses i den här studien. Jag upplever 

dock en progression i läromedlen, som går från att var ovanifrån styrda, till att i allt högre 

grad integrera eleven i en mer aktiv roll i texten och i framställningen av innehållet. 

Poängteras bör att Bronäs studerar hur individen i läromedel i samhällskunskap framställs, 

vilket skiljer sig något ifrån de läromedel jag har tittat på, men uppvisar trots det en del 

likheter. I det språksociologska avsnittet kan det handla om hur man presenterar vissa grupper 

och särdrag för exempelvis slangen. 

Sammanfattningsvis ses graden av förändring över tid framförallt i att dialekter sjunker i 

läromedlen 1995 och 2014 jämfört med 1976. Däremot ökar kronolekterna i 2014 års 

läromedel och sexolekter är helt uteslutna 1995. Procentuellt sett är det ingen stor skillnad i 

det språksociologiska textavsnittet externt. Förändringarna ses främst internt i det 

språksociologiska textavsnittet. Det vill säga mellan vilka delar av språksociologi som tas upp 

inom ramen för temat språksociologi i läromedlen. Värt att lyfta är Selanders diskussion, att 

svenskämnet har minskat i omfattning 1919-1980 medan matematik istället har ökat (Selander 

1999:64).  

Det är också en markant skillnad i hur man förmedlar kunskap. Framställningen går från en 

låst till en analyserande och pedagogisk. Kunskapsförmedlingen bör förstås utifrån rådande 

samhällsförändringar där framförallt välfärds- och industrisamhället på senare år har varit en 

riktlinje för läroplaner som i sin tur påverkar läromedlens utformning. Även nya typer av 

läromedelsförfattare bör sättas i relation till framförallt läromedlens utformning som i sin tur 

påverkar framställningssättet och det stoff som presenteras. Inom ramen för språksociologin 

kan det vara en av orsakerna till att delen kronolekter ökar. Som lärare bör man ta i beaktande 
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att det finns en uppsjö av läromedel på marknaden, vilka numer granskas av lärarna själva och 

inte som tidigare av staten. Det ger förstås läraren utrymme att välja ett bra och fylligt 

material som speglar kunskapskraven på ett pedagogiskt vis. Det ställer stora krav på lärarnas 

kompetens, men å andra sidan har lärare idag alla möjligheter att kompensera brister via andra 

media.    

Förslag till vidare forskning skulle kunna rikta sig till den kvantitativa delen. För att få en 

bättre uppfattning om hur mycket utrymme varje del får i det språksociologiska avsnittet kan 

man komplettera den kvantitativa analysen genom att räkna antal ord och meningar. Det 

skulle också kunna vara intressant att jämföra språksociologi med andra avsnitt av läromedlet 

över tid, vilket kan ge en bättre bild av hur mycket det språksociologiska avsnittet faktiskt får 

samt vilka delar man lägger mest vikt vid i läromedlen sett över tid.  
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Bilaga 1 
Delar av läroplanerna 1976, 1995 och 2011 

För den här delen utesluts betygskriterierna, eftersom studien bygger på läromedel känns det 

relevant att endast studera mål och kursplaner för ämnet svenska. Studiens begränsade 

omfång begränsar också möjligheterna till att studera material i sin helhet en gräns måste dras, 

vilket för den här studien innebär att betygskriterier utgår. För Lpf-94 finns 16 olika böcker 

som utgör ett så kallat basutbud. Även här måste en avgränsning göras, vilket innebär att den 

här studien endast behandlar naturvetenskapsprogrammets utbud; GyVux 1994:14. Valet av 

avgränsning föll slumpmässigt på ett högskoleförberedande program.   

Lgy 70 

1973 års kursplan anger målen för ämnet svenska som riktar sig till tre- och fyraåriga linjer. 

Målen för ämnet svenska och som ligger inom ramen för den här uppsatsen kan ringa in 

följande: ”[e]leven skall genom undervisningen i svenska utveckla förmågan att uttrycka sig 

vårdat och korrekt, klart och samtidigt ledigt i tal och skrift […], observera och reflektera 

allmänt språkliga [...] företeelser och därigenom få förutsättningar att med omdöme och 

ansvar ta ställning till frågor rörande språkvård och språkriktighet […], öka sin kunskap om 

olika miljöer, människor och problem, väcka och odla sinnet för ordets konst och främja den 

personliga utvecklingen” (Skolverket läroplan för gymnasieskolan svenska allmän del 

1973:174).  

Målen är indelade i fem huvudmoment där ett av dem anger Språkets liv och utveckling, vilket 

ramar in målen för den här uppsatsen. Det som kan knytas an till språksociologi är följande: 

riksspråk och dialekter, gruppspråk, talspråk och skriftspråk, språknivåer, aktuella språkvårds- 

och språkriktighetsproblem, något om viktigare vetenskaplig terminologi (Skolverket 

läroplan för gymnasieskolan svenska allmän del 1973:174).  

Delmomenten för varje mål är indelade i årskurs 1-3. För språkets liv och utveckling kan 

följande knyta an till den här uppsatsen: 



 
 
 

 

För år 1 Principerna för vår ortografi, riksspråk och bl.a. med hänsyn till provinsialismer 

(böjningar) i bildat talspråk, talspråk och skriftspråk (Skolverket läroplan för gymnasieskolan 

svenska supplement II 1970:241).  

För år 2 skulle möjligen arvord kunna ringas in (Skolverket läroplan för gymnasieskolan 

svenska supplement II 1970:242).  

För år 3 kan följande ringas in: språkutveckling och språkvård, särskilt med hänsyn till 

tendenser i modern svenska, språkriktighetsproblem från principiell synpunkt, språket från 

social synpunkt (Skolverket läroplan för gymnasieskolan svenska supplement II 1970:243). 

Kommentarer och anvisningar, Lärostoff och verksamhetsformer Allmänna synpunkter 

”Det är av största vikt att ämnet inte faller sönder i skilda delar: […], språkets liv och 

utveckling. […] Skolan har ett mycket stort ansvar, när det gäller att värna om det svenska 

språket. Detta är inte bara en språklig angelägenhet utan en fråga av långt större räckvidd, 

eftersom bristfälliga talvanor och över huvud taget oförmåga att komma till rätta med de 

grundläggande kommunikationsfärdigheterna verkar starkt hämmande på individen. […] här-för 

krävs att alla lärare samverkar, men samlingspunkten för skolans språkvårdande verksamhet bör 

vara lektionerna i svenska ”(Skolverket läroplan för gymnasieskolan svenska supplement II 

1970:243–244).  

Kommentarer och anvisningar för speciella kursmoment   

Språkets liv och utveckling 

”Det studium av språkets liv som kursplanen föreskriver skall stå i språkvårdens tjänst. […]. 

Riktpunkten och huvudföremålet för studiet skall vara det svenska språket i vår egen tid. 

Visserligen ska trådarna bakåt i tiden komma till synes, bl a för att eleverna skall förstå att 

språket just nu är en etapp i en utveckling, men huvudsyftet skall vara att klargöra dagens 

språksituation. Mot bakgrund av det förhållandet att dialekterna försvinner klargörs begrepp om 

riksskriftspråk och rikstalspråk […] låta studierna mynna ut i frågeställningar som är aktuella i 

dagens språkdebatt […]. De glimtar av svensk ljudhistoria som ges ska knyta an till texter på 

[…] svenska dialekter[…]. Eleverna kan ur sin egen språkliga erfarenhet konstatera att 

ljudförändringar allmänt sker- och att ”ljudlagar” alltjämt verkar-, lokalt begränsade och inte 

allmänt accepterade som vårdad svenska […]. Någon uppmärksamhet ägnas våra dialekters 

ordförråd.[…]. Inte minst värdefulla är våra dagliga tidningar, där vi möter den aktuella 

svenskan i rikt skiftande stilvalörer. Läraren bör i detta sammanhang bl a söka skärpa elevernas 

vaksamhet mot […] och slangord […]. Vid studiet av språket från social synpunkt, berörs först 



 
 
 

 

dess karaktär av teckensystem (symbolfunktionen). De onomatopoetiska orden bör lämpligen tas 

upp i detta sammanhang […] språket som kontaktmedel och roll i vårt umgängesliv […] språket 

som social barriär […]”(Skolverket läroplan för gymnasieskolan svenska supplement II 

1970:249–251).  

Läroplanen trycker på att det viktiga är inta att viss kunskapsnivå ska inhämtas utan mer att 

eleverna ska tränas in i ett visst synsätt. Lärarens eget intresse är det som till viss del ska styra 

undervisningen och inte innehålla allt för mycket terminologi och ska inte begränsas av en 

lärobok (Skolverket läroplan för gymnasieskolan svenska supplement II 1970:251).  

Till läroplanen hör ett gediget planeringsupplement vilket utesluts ur studien eftersom det 

innehåller planeringsförslag hur läraren kan följa mål och riktlinjer vilka har för den här 

studien redan redovisats här ovan. Således är materialet inte aktuellt som underlag till 

föreliggande uppsats.   

Lpf-94  

Programmaterial för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, 

Naturvetenskapsprogrammet. programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer  

Ämnet är uppdelat i två delar A: språket och människan 80 poäng och B: språk, litteratur och 

samhälle 120 poäng.  

Mål kurs A Språket och människan 

Mål som skulle kunna rikta sig till den språksociologiska delen har ringats in.  

Efter genomgången kurs sak eleven” kunna förmedla […] erfarenheter, iakttagelser i tal och 

skrift på ett klart och tydligt sätt, ha kunskap om och använda sig av grundläggande regler för 

språkets bruk och byggnad” (Skolverket Lpf- 94:76 ). 

Mål kurs B Språk, litteratur och samhälle 

Det som kan knytas an till språksociologi är följande:  

”I samband med läsning i ett historiskt och jämförande perspektiv studera språkets utveckling 

och bruk i samhället förr och nu” (Skolverket lpf-94:77).  



 
 
 

 

Efter genomgången kurs ska eleverna: ” kunna formulera iakttagelser och slutsatser om 

språkliga skillnader i olika historiska, regionala, kulturella och sociala sammanhang, även 

sådana skillnader som finns mellan generationer och mellan kvinnor och män” (Skolverket 

lpf-94:78).  

Skolverket och lpf-94 (1994:116) beskriver att det inom ramen för ämnet ges ett visst 

friutrymme. Det innebär att kursen kan anpassas efter studieinriktning, intresse eller liknande. 

Det här tolkas som att det skulle kunna vara möjligt att lyfta in ytterligare språksociologiska 

studier om man så önskar. Kursplanen beskriver inte hur målen ska uppnås eller vilka 

tillämpningar som ska väljas, dessa tillämpningar ska dock anpassas lokalt. Vidare beskrivs 

det att den tid som är avsatt ska inte till fullo tas i bruk för att uppfylla kursmålen, de måste 

finnas tid för fördjupning och breddning efter de lokala beslut som fattas (Skolverket lpf-94: 

116). Språklig orientering tas upp som en rubrik. Det som kan ringa in den språksociologiska 

delen är följande: 

”Den som behärskar sitt språk förfogar över en bred repertoar och kan använda språket i 

funktionella sammanhang. Kunskap om språket innebär också att känna till dess historia och 

släktskap med andra språk. Hit gör också dagens språkförändringar: nya ord, grammatiska 

förändringar i språket, och den ömsesidiga påverkan som följer av internationalisering och 

flerspråkighet i en kultur. […]. Det språksociologiska fältet är omfattande och kan ge upphov till 

studier, diskussioner och självständiga undersökningar. Ett viktigt kunskapsområde är språkets 

roll i samhället, i förhållandet mellan människor från olika generationer, av olika kön, mellan 

grupper av människor och mellan myndigheter och medborgare. Fältet inkluderar […] studiet av 

dialekter, […] (Skolverket Lpf- 94:120).  

Läroplan från 2011  

Ämnets karaktär formuleras på följande sätt i läroplanen: 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär 

hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket 2011).  

Ämnets syfte som kan knyta an till språksociologi är följande: 

[…]. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska 

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



 
 
 

 

språklig variation. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga 

och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv (Skolverket 2011).  

Den senare är min tolkning att eleverna ska kunna särskilja på olika sätt att formulera sig, det 

vill säga att ha kunskaper om språkig variation så att de väljer den språkliga form som passar i 

sammanhanget.  

Kunskaper som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i svenskämnet och som tolkas 

knyta an till språksociologi: 

”Kunskaper om språkriktighet i text. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga 

Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av 

språklig variation” (Skolverket 2011).  

Centralt innehåll som kan knyta an till språksociologi: 

Svenska 1 

Språkriktighet dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text behöver 

ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Grundläggande begrepp som behövs för att på ett 

metodiskt sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 

språkriktighetsfrågor. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger 

samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och 

informellt språkbruk och attityder till olika former av språklig variation (Skolverket 2011).  

Svenska 2 

”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter” (Skolverket 2011). 

Svenska 3 

”Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. 

Språkförändring” (Skolverket 2011).  

 

 

 

 



 
 
 

 

Bilaga 2  
 

Diagram över procentuell fördelning i läromedlen från 1976, 1995 och 2014 

 

Läromedel 1976 

Annat

Sexolekt

Kronolekt

Dialekt

Läromedel 1995 

Annat

Sexolekt

Kronolekt

Dialekt



 
 
 

 

     

 

Läromedel 2014 

Annat

Sexolekt

Kronolekt

Dialekt


