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Detta examensarbete innefattar en kvantitativ undersökning om gymnasieelevers förståelse av 

äldre svenska ord utifrån språket i Elmfors Luciatext ifrån 1919. Vårt syfte med denna undersök-

ning är att ta reda på hur stor elevernas ordförståelse verkligen är i en text som de är bekanta 

med. Luciatexten har några ålderdomliga begrepp och fraser som dagens gymnasister inte riktigt 

är införstådda med. Studien omfattar enkätundersökningar i två olika klasser på gymnasiet, ett 

teoretiskt program och ett praktiskt program. Ord i texter som elever är bekanta med uppfattar 

eleverna inte sällan som självklara, eftersom de i vissa fall kan tillägna sig förståelse utifrån kon-

texten texten ger, men tidigare forskning visar resultat på generell svaghet hos eleverna gällande 

ordkunskap. Enligt tidigare forskning beror detta bl.a. på att ungdomar läser och skriver mindre 

idag. Av de 400 svar som kom in var enbart 151 korrekta, eller 38 %. Samhällsprogrammet har 

ett något bättre resultat än Medieprogrammet. På Medieprogrammet finns väldigt få elever med 

en någorlunda god förståelse av vad alla ord betyder och det är tydligt att flera elever i denna 

klass har ringa förståelse för ålderdomliga ord. Resultatet visar att flickor i Medieprogrammet 

har en påfallande bättre ordförståelse än pojkar i Medieprogrammet medan pojkar i Samhälls-

programmet utmärker sig med markant högre ordförståelse av några specifika ord.  
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Abstract: 

This thesis work involves a quantitative study concerning secondary school students' under-

standing of older Swedish words in the lyrics in the Lucia song written by Elmfors way back 

in 1919th. The text has some old words and phrases that today's high school students do not 

really understand. The study includes surveys of two different classes in high school, a theo-

retical and a practical program. In some cases students can understand words by the context, 

but previous research shows results in general weakness in students' existing vocabulary. Ac-

cording to previous research, this is due, inter alia, that young people read and write less to-

day. The results of all students are totally 38%, where the theoretical program has a slightly 

higher performance. Very few pupils on the Media Program have a somewhat understanding 

of what each word means and it is clear that many students in this class have little understand-

ing of old words. The result shows that girls in the Media Program has a notably better word 

comprehension than boys in the Media Program, while boys in the Society is distinguished by 

markedly higher word comprehension of specific words. 
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Ett ord som en människa fäster sig vid 

kan verka i oberäknelig tid. 

Det kan framkalla glädje till livets slut. 

Det kan uppväcka obehag livet ut. 

Ja, det påverkar livet på jorden. 

Så slarva inte med orden. 

                                               

 

 

Alf Henrikson, dagsvers i DN 1

                                                
1	  Brodow,	  Bengt,	  1996,	  Perspektiv	  på	  svenska	  –	  Momenten	  del	  II,	  s.316	  
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1 Inledning 

Under vår uppväxt möts vi gång på gång av texter som vi tar till oss utan att reflektera över 

vad de betyder. Hur skall en treåring kunna reda ut vad en helgdagsrock är, eller varför spin-

deln klättrar upp för trån? När vi under våra barnaår får lära oss att björnen inte är farlig om 

man är varlig och att det är tio för de stora och fem för de små och att i varje hjärta armt och 

mörkt, sänd du en stråle blid, för då raskar räven över isen. På samma sätt som denna inled-

ning är ett mischmasch är texternas innehåll inte det centrala under vår socialisation. Gemen-

skapen i sångerna och känslan av tillhörighet är det centrala. Så småningom börjar vi fundera 

över vår närmiljö och upptäcker att ord som till en början enbart tjänade som oklara föreställ-

ningar bär en betydelse. Ett ställe att gå över gatan – övergångsställe. [han:u:k] förvandlas till 

handduk osv.  

När barnet blir ungdom ökar förväntningarna på förståelse av den svenska vis- och sångskat-

ten som inrymmer allt från Carl-Michael Bellman, George Riedel och Beppe Wolgers till 

Trazan och Banarne, Tomas Ledin och nationalsången. Somliga sånger i vår svenska ”sång-

kanon” är av äldre snitt och om man tänker på hur språket hela tiden förändras och förnyas är 

det intressant att plocka upp en känd vanlig visa som ungdomar möter kontinuerligt under sin 

uppväxt. Denna uppsats berör Luciasången, som återfinns i tre svenska versioner, men där vi 

har valt den äldsta från 1919, signerad Sigrid Elmblad.  

Vårt intresse för ordförståelsens betydelse i äldre texter växte fram under vår lärarutbildning. 

Vi stötte på texter från olika epoker och insåg att vi inte riktigt förstod alla ords betydelse. Vi 

fick information om var man kunde slå upp ålderdomliga ord. Under samma tidsperiod lyftes 

en annan tanke om huruvida lärare egentligen tar upp svåra ord från äldre texter, i dagens 

gymnasieskolor?  Hur mycket av språket från 1900-talets början förstår egentligen elever i 

dagens gymnasieskolor? Spelar det någon roll vilket program man går på?  Vi tror att ordför-

ståelsen av äldre texter är väldigt begränsad bland dagens gymnasister. Sankta Lucia-sångens 

text från 1919 är den första svenska text på denna ursprungligt napolitanska sång. Vi valde 

just denna luciatext utifrån att den är den äldsta. Vi upptäckte flera ord som vi tror kan anses 

vara svårbegripliga för dagens gymnasister, trots att sången är bekant för dem.  

Med en kvantitativ undersökning kan vi ta reda på hur stor elevernas ordförståelse verkligen 

är i en text som de är bekanta med. ”Syftet med studien måste framstå som rimligt och väsent-
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ligt. Dessutom måste frågorna, formuläret och allt annat som har med det att göra framstå i så 

positiv dager som möjligt”. 2 

2 Frågeställning 

• Hur stor är förståelsen av äldre svenska ord hos gymnasielever idag, utifrån Elmfors Lu-

ciatext ifrån 1919? 

• Vilka skillnader finns det som kan relateras till kön och vald studieinriktning? 

3 Syfte 

Vårt syfte med arbetet är att utifrån en kvantitativ undersökning, ta reda på hur stor elevernas 

ordförståelse verkligen är i en text som de är bekanta med. När man är bekant med en text se-

dan tidigare, kan orden i texten många gånger ses som självklara eller helt enkelt oväsentliga. 

Detta resulterar i att elever vissa gånger tror att de vet vad ett ord betyder, när ordet i själva 

verket betyder någonting annat. Vi vill även ta reda på ifall detta skiljer sig utifrån vald stu-

dieinriktning eller könstillhörighet.  

4 Metod 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning, där vi har delat ut enkäter på en gym-

nasieskola i Jönköping, för att ta reda på hur förståelsen kring uppfattat äldre svenska ord som 

användes under tidigt 1900-tal, egentligen är i dessa klasser. För att kunna göra undersök-

ningen kontaktade vi Sonja Eklöf, verksam lärare i svenska och engelska på Per Brahegymna-

siet i Jönköping. P.g.a. schematekniska omständigheter hade vi endast två elevgrupper att till-

gå; en grupp med förstaårselever på Medieprogrammet, samt en grupp med tredjeårselever 

från Samhällsvetarprogrammet. Vi anser att Samhällsvetarprogrammet är ett teoretiskt pro-

gram, inte minst i jämförelse med Medieprogrammet som med sin mer yrkesinriktade utform-

ning är att betrakta som praktisk, utifrån vårt sätt att se på det.  Genom att göra en kvantitativ 

studie3 kan vi se hur många av orden i texten eleverna verkligen förstår. Vi har valt att använ-

da Sigrid Elmblads text Sankta Lucia, daterad 1919, vilket är den äldsta svenska Luciasången 

                                                
2	  Trost,	  Jan,	  1986,	  Låt	  oss	  göra	  en	  enkät,	  s.	  13	  	  
3	  Trost,	  Jan,	  2007,	  Enkätboken,	  s.	  23	  
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i Sverige. Vi tror inte att eleverna är uppmärksamma på de svåra ord som finns i texten och 

därför kändes denna text lämplig. Vi har genomfört denna undersökning i två klasser, vilket 

motsvarar cirka 20 elever per klass. Som vi nämnde tidigare går dessa elever på ett teoretiskt 

program och på ett praktiskt program. Vi har varit medvetna om att eleverna i dessa klasser 

har en ålderskillnad på två år, men vi var i vårt urval begränsade p.g.a. tidigare nämnda sche-

matekniska orsaker. Dessutom är det svårt att hitta en praktiskt inriktat program som läser Sv. 

C i sitt sista år, (vår samhällsklass läser Sv. C) eftersom elever i de flesta program förutom 

Samhällsprogrammet endast läser till Sv. B. Genom att göra vår undersökning på ett teoretiskt 

och ett praktiskt program, kunde vi se om det fanns någon skillnad mellan de olika elevgrup-

perna, jämföra och dra slutsatser. Dessutom jämförde vi flickors och pojkars resultat, för att 

se om ordförståelsen i texten skilde sig mellan könen. Vi delade ut enkäter med 10 frågor, där 

vi valde ut svåra ord vars betydelse eleverna fick redogöra för.  

 Innan vi delade ut enkäterna till gymnasisterna, gjorde vi en språklig analys av Lucia-texten 

från 19194. Följande har undersökts: 

Vilka svåra ord återfinns i texten och vad betyder de? 

Vari ligger svårigheten? 

Följer texten nutida syntax (ordföljd)? 

Har texten nutida böjningsformer?  

v1. Sankta Lucia, ljusklara hägring, 

sprid i vår vinternatt glans av din fägring. 

||: Drömmar med vingesus under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

 

v2. Kom i din vita skrud, huld med din maning. 

Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning. 

||: Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

 

                                                
4	  Nationalencyklopedin	  webbversionen,	  sökord:	  Lucia	  [2009-‐11-‐17].	  
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v3. Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar, 

signade lågors vakt skydd åt oss bringar. 

||: Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

 

v4. Stjärnor som leda oss, vägen att finna, 

bli dina klara bloss, fagra prästinna. 

||: Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :||5 

 
Liten lathund:               _                  _ 
hägring syn6 
fägring  skönhet7 
sia  förutspå8 
maning vädjan9 
trollsejd förbannelse10 
betvingar tvingar bort/borttvingar11 
signad  välsignad12 
bringar för fram/tar med13 
fagra  vackra14 
/…/leda/…/ numeruskongruens. Stjärna leder, stjärnor leda 
 

Frasen Stjärnor som leda oss skulle man idag uttryckt Stjärnor som leder oss. Om man tittar 

lite närmare på omkvädet är drömmar av vingesus inte en vanlig form. Idag skulle vi säga 

vingsus, även om vingesus är förekommande, och då syftar på antingen en ornitologisk term 

där exempelvis en stor flock tranor skapar ett sus av vingar – vingsus eller syfta på ett alterna-

tiv till ekot av en annan tid; jmf. vingesuset av en annan tid. Nästa fras under oss sia har några 

grammatiska egenheter. Under är inte en preposition utan en synonym till mirakel/underverk, 

                                                
5	  Wikisource,	  Sökord:	  Luciasången,	  16	  november	  11:35	  
6	  Allén,	  Sture,	  1999,	  Svensk	  Ordbok,	  s.	  484.	  
7	  Ibid	  s.	  336.	  
8	  Ibid,	  s.	  1057.	  
9	  Ibid,	  s.	  733.	  
10	  Nationalencyklopedien	  webbversionen,	  Sökord:	  trollsejd.	  [2009-‐11-‐23]	  
11	  Allén,	  Sture,	  1999,	  Svensk	  Ordbok,	  s.	  97.	  
12	  Ibid,	  s.	  1060.	  
13	  Ibid,	  s.	  145.	  
14	  Ibid,	  s.	  277.	  
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alltså ett substantiv. Hela refrängens inledande sats får betydelsen drömmar med vingesus siar 

om under för oss.  

Att välja sia under i stället för sia om under är ett ovanligt val om än en möjlig konstruktion 

som hör till de litterära och religiösa stilarna. Och den aktuella ordföljden kan bara förekom-

ma i vers. I prosa skulle predikatet sia komma som andra satsdel, nu står det först som fjärde, 

efter subjekt (Drömmar med vingesus), direkt objekt (under) och indirekt objekt (oss).15  

Leda böjs efter substantivets pluralform och därför får en så kallad kongruensböjning. 

5 Bakgrund 

5.1 Tidigare forskning  

 

Ordkunskap är givetvis inte primärt ett område för språkorienteringen utan ingår i den all-

männa språkträning som sker överallt där eleverna arbetar med att skaffa sig kunskaper. 

Men någon gång kan man orientera om och diskutera hur man lär sig nya ord och om det 

finns genvägar till ett större ordförråd.[…] En färdighet som kräver kunskaper är att kunna 

ta ut information ur en ordlista.16 

 

Bengt Brodow, skriver att det finns olika arbetsformer man kan använda sig av för att träna 

elevernas ordkunskap. Exempelvis skriver Brodow att läraren i klassamtal kan informera ele-

verna om att en genomsnittlig 20-åring förstår och kan använda sig av mer än 20 000 ord i 

svenska språket. Varje elev kan på så vis försöka räkna ut hur många ord hon/han har lärt sig 

per dag under sitt liv.17 

Ett av Brodows experiment går ut på att lappar med ord ges ut till varje elev. Därefter får ele-

verna i uppgift att studera ordet i en uppslagsboksartikel. Ord eleverna aldrig har mött, men de 

ändå förstår (kontext) ska eleverna anteckna, men också de ord som fortfarande är oklara. 

Även äldre personer med hög utbildning kan ha nya ord kvar att lära, därför är det nyttigt för 

                                                
15	  Språkrådet	  på	  nätet,	  sökord:	  Lucia	  
16	  Brodow,	  Bengt,	  1996,	  Perspektiv	  på	  svenska	  –	  Momenten	  del	  II,	  s.316	  
17	  Ibid,	  s.317	  
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eleverna att även läraren deltar i experimentet och diskuterar orden tillsammans med elever-

na.18 

Brodow anser att det är viktigt för eleverna att känna till förutsättningar för att man ska lära 

sig använda nya ord och förstå dem. Han menar att dessa villkor borde vara givna: 

• Man känner ett behov och en lust att öka sitt vetande inom något område, inte att kunna nya 

ord men att behärska nya begrepp som gör att man bättre förstår det man är intresserad av.  

• Man bör ha en viss förförståelse, så att man kan haka upp det nya på något man redan är för-

trogen med. 

• Man måste möta det nya ordet i tillräckligt många sammanhang för att kunna avgränsa dess 

användningsområde och urskilja dess betydelsenyanser.  

• Man bör helst använda ordet aktivt i samtal och/eller skrift. 19 

Ordkunskapsövningar som man tidigare arbetade med i skolan uppfyller inte några av dessa 

villkor, de fungerade enbart som en sysselsättningsterapi. 20 

I Maria Ivarssons forskning (C-uppsats) kring undervisning av svensk språkhistoria på gym-

nasiet skriver hon att ”Eleverna måste vara något insatta i både äldre svenska, och den moder-

na för att det skall kunna sägas att eleverna känner till det svenska språkets utveckling över 

tid.”21 Ivarssons forskning visar att gymnasieelever inte kan mycket om den svenska språkhi-

storien. Resultatet har hon fått genom enkäter och intervjuer med gymnasielärare. Hennes en-

käter har visat en generell svaghet hos gymnasieelever inom svensk språkhistoria, både när 

det gäller ordförståelse och att kunna placera texter inom olika tidsramar.22 

För att förebygga denna svaghet i ordförståelse föreslår Bertil Molde ett språkvårdande organ 

med resurser att planera och skapa nya ord, för att på så vis medvetandegöra det språkhisto-

riska perspektivet. 23 

1976 sände språknämnden ut en enkät till landets nästan 1600 högstadie- och gymnasieskolor. 

Denna enkät sändes ut med syfte av att ta reda på vad i skolan som uppfattas som språkliga 

                                                
18	  Ibid	  
19	  Brodow,	  Bengt,	  1996,	  Perspektiv	  på	  svenska	  –	  Momenten	  del	  II,	  s.317	  
20	  Ibid	  
21	  Ivarsson,	  Maria,	  2007,	  Undervisning	  av	  svensk	  språkhistoria	  på	  gymnasiet,	  s.	  28	  
22	  Ibid,	  s.	  10	  
23	  Molde,	  Bertil,	  1974,	  Språkvårdsstudier,	  s.	  11	  
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problem.24 Ordkunskap och språkriktighet var bland annat det frågorna handlade om. Det som 

först och främst efterfrågades var lärarnas uppfattningar och attityder till vissa språkliga före-

teelser, men självklart också till hur de språkliga problemen visade sig i elevspråket. Enkät-

frågorna var utformade på så vis att svaren kunde se olika ut och formuleras fritt.  Resultatet 

visade i vilken utsträckning elever klarar av och använder sig av svåra ord.25 En fråga som 

ställdes till lärarna var ”Anser ni att ordkunskapen och ordförrådet hos elever på samma skol-

stadier har förbättrats eller försämrats?” 26   Svaren från grundskolan och gymnasieskolan 

skiljer sig inte mycket. 53 % av de som svarade på frågan, anser att ordkunskapen har försäm-

rats, och 8 % anser att ordkunskapen har förbättrats. De övriga anser att det är omöjligt att 

svara på eller att ordkunskapen varken är sämre eller bättre. Att ordkunskapen skulle ha för-

sämras beror främst på att eleverna skriver och läser mindre än tidigare. Att elever kommer 

från hem där läsning av böcker sällan förekommer anses också bidra till en sämre ordförståel-

se, men även borttagandet av ordkunskapen är en orsak.27 

Elever har lättare för att förstå nya ord i det svenska språket medan förståelsen och bruket av 

äldre svenska ord har minskat.28 Många lärare ser allvarligt på att elever inte förstår inhems-

ka, äldre ord som fortfarande används i det allmänna språket, ord som synnerligen, inhemsk, 

föredömlig. Det största problemet med detta är att det finns stora brister i bruket och förståel-

sen av sådana ord, eftersom de behövs för att analysera, nyansera, precisera, föra resonemang 

och beskriva känslor. 29  

Christina Sköldenäs forskning (C-uppsats) kring gymnasieelevers ordförståelse har visat att 

elever som går det teoretiska Naturvetarprogrammet, har en större ordförståelse än elever som 

går ett yrkesförberedande program. Sköldenäs skriver att trots språkets tydliga betydelse i Lpf 

94 arbetar inte gymnasielärarna hon intervjuat tillräckligt mycket med ordförståelse. Många 

lärare arbetar med ämnesspecifika ord, men väldigt sällan med ord av allmän lärobokskarak-

tär. Elevernas dåliga ordkunskap finns till grund i deras tidigare skolgång. 30 Sköldenäs forsk-

                                                
24	  Molde,	  Bertil,	  1982,	  Tankar	  om	  språket,	  s.143	  
25	  Molde,	  Bertil,	  1982,	  Tankar	  om	  språket,	  s.	  144	  
26	  Ibid,	  s.147	  
27	  Molde,	  Bertil,	  1982,	  Tankar	  om	  språket,	  s.148	  
28	  Ibid	  s.149	  
29	  ibid,	  s.150	  
30	  Sköldenäs,	  Christina,	  2008,	  Lärares	  arbete	  med	  elevers	  förståelse	  av	  allmänna	  lärobok,	  s.21	  
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ning visar även att många av de ord som finns i olika läroböcker inte behärskas av eleverna, 

samt att alla elever inte har samma ordförråd. 31 

5.2 Styrdokument för svenska 

I kursplanen för svenska i grundskolan står det:  

”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter” 32 

I de gemensamma uppgifterna för de frivilliga skolformerna Lpf 94 står det under Kunskaper 

och lärande att: 

”Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återska-

pa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter.” 33 

Under Saklighet och allsidighet står det i Lpf 94, att ”skolan ska vara öppen för skilda upp-

fattningar och uppmuntra att de framförs. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställ-

ningstaganden och ge möjligheter till sådana.”34  

Under Mål att uppnå står det att eleverna skall: 
”Uttrycka sig i tal och skrift såväl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagsliv 
och för fortsatta studier”35 
 

Kursplanen för svenska i grundskolan slår fast vikten av att elever förstår ordets betydelse, 

eftersom vårt samhälle ställer krav på att man ska kunna värdera och hantera texter. Vidare 

påpekas att det är viktigt att eleverna blir medvetna om att nya insikter och kunskaper är vill-

kor för personlig utveckling. Genom att diskutera ålderdomliga ord som eleverna inte förstår, 

blir eleverna medvetna om nya kunskaper. Sammanfattningsvis visar styrdokumenten att det 

är viktigt för elever att ha en god ordkunskap eftersom det bidrar till personlig utveckling och 

eftersom samhället ställer krav på detta.  

                                                
31	  Sköldenäs,	  Christina,	  2008,	  Lärares	  arbete	  med	  elevers	  förståelse	  av	  allmänna	  lärobok,	  s.12	  
32	  Skolverket.	  se,	  Sökord:	  Kursplaner	  för	  svenska	  [2009-‐11-‐15]	  
33	  Ibid	  
34	  Ibid	  
35	  Ibid	  
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5.3 Språket under tidigt 1900-tal 

Sverige fick en ny regering med Carl Staaf som stadsminister år 1905. Fridtjuv Berg var en av 

de mest drivande personerna i Folkskollärareföreningens styrelse som blev utvald till ecklesi-

astikminister i denna nya liberala regering. 7 april 1906 utfärdade han ett kungligt cirkulär, 

som innebar att Svenska akademiens sjunde upplaga skulle vara grunden för undervisningen 

och stavningen i läroverkets tre lägsta klasser, småskolor och folkskoleseminarier.  

<f>, <fv> och <hv> som var tecken för v-ljud ändrades till <v>, dessutom ändrades  

<dt> för t-ljud till <t> respektive <tt> i adjektiv och participformer. 36 

 Talspråket började alltmer betraktas som normerande för skriften och under första årtiondet 

av 1900-talet aktualiserade unga kulturellt och politiskt radikala författare frågan om huruvida 

man också i skrift borde avskaffa de särskilda pluralformerna. Alla verksamma skönlitterära 

författare använde bara singularformer av predikatverbet på 1940-talet. Efter rekommendation 

av Modersmålslärarnas Förening och Nämnden för svensk språkvård, beslöt Tidningarnas Te-

legrambyrå år 1945 att ” i material som icke är av strängt officiell natur i regel använda den 

förenklade verbböjningen utan särskilda pluralformer av predikatet”. 37 

Verbböjningens förenkling är en av de mest radikala förändringarna i 1900-talets svenska 

skriftspråk. Böjningsformen han kommer/de komma ersättes exempelvis av han/de kommer. I 

det svenska verbsystemet innebar nu att den grammatiska kategorin numerus försvann. 38  

Man kan konstatera att närmandet till det talade språket när det gäller ord- och satsfogning, 

har blivit allt tydligare under 1900-talet. Sättet man skrev på tidigare, har ersatts av ett mer 

snabbare och rakt på sak gående skrivsätt. 39 Den tidigare sakprosan som var bildad efter latin 

-tyska mönster, med den periodiskt byggda meningen, fick nu en mer talspråksnära menings-

byggnad.40  ”De nya stilidealen ledde sålunda till en strävan mot ökad samordning av satser, 

färre bisatser, kortare meningar.” 41  

 

                                                
36	  Petterson,	  Gertrud,	  1996,	  Svenska	  språket	  under	  sjuhundra	  år,	  s.149.	  
37	  Bergman,	  Gösta,	  1968,	  Kortfattad	  svensk	  språkhistoria,	  s.190	  
38	  Molde,	  Bertil	  &	  Ståhle	  Carl	  Ivar,	  1970,	  1900-‐talssvenska,	  s.35	  
39	  Bergman,	  Gösta,	  1968,	  Kortfattad	  svensk	  språkhistoria,	  s.193	  
40Molde,	  Bertil	  &	  Ståhle	  Carl	  Ivar,	  1970,	  1900-‐talssvenska,	  s.14	  
41	  Ibid,	  s.28	  
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5.4 Bakgrund kring Luciasångens text 

Melodin har sitt ursprung i Neapel i Italien. Den napolitanska texten är en lovsång till den vid 

havet belägna stadsdelen Sankta Lucias skönhet, översatt till italienska från neapolitanska 

183542, av Teodoro Cottrau (1827-1879): 

 
Sul mare luccica, l'astro d'argento, 
placida è l'onda, prospero il vento… 
||: O, dolce Napoli, suolo beato, 
dove sorridere volle il creato :||43 
 

Den ursprungliga texten ”Tu sei l’impero dell’armonia, Sankta Lucia! –  Du är harmonins 

rike, Sankta Lucia”44 återfinns inte i några av de svenska versionerna av sången. Sigrid Elmb-

lad var den som skrev den första svenska texten ”Sankta Lucia, ljusklara hägring”. Den publi-

cerades redan 1919. Det är denna text som idag har störst spridning trots att en annan text 

kom att sätta sin prägel på svenskt luciafirande under ett antal år i och med att man i Stock-

holm i slutet av 1920-talet börjar fira Lucia och att det under dessa firanden växte fram ett be-

hov av en mer ålderdomlig text.45 Man ville att sången skulle signalera gammal hävd och ur-

åldrig tradition och därför kom den svenske tonsättaren Arvid Rosén (1895-1973) 1928 att 

skriva den andra svenska texten som inleds ”Natten går tunga fjät runt gård och stuva, kring 

jord som soln förlät skuggorna ruva”46, som redan då kändes ålderdomlig47. Det var framför 

allt de två första meningarna med orden fjät, stuva, ruva som var och är de mest svårbegripli-

ga orden i texten.  

I dag finns det tre versioner av Luciasången; dels de två nyss nämnda, dels en barnversion 

som inleds ”Ute är mörkt och kallt, i alla husen …” Denna version har ett barnperspektiv på 

tillvaron och används följaktligen främst på förskolor och skolor. Den uppkom under 1970-

talet och är skriven av Gudrun Olsson48.  

 

                                                
42	  Sohlmans	  musiklexikon.	  Sökord:	  Cottrau,	  Teodoro.	  
43	  Ibid.	  
44	  Ibid.	  
45	  Nationalencyklopedien	  webbversionen,	  Sökord:	  Lucia.	  [2009-‐11-‐18]	  
46	  Ibid.	  
47	  Ibid.	  
48	  Widestrand,	  Olle,	  1981,	  Smått	  och	  gott	  –	  visor	  för	  hem	  och	  skola.	  
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6 Resultat 

6.1 Presentation av enkätundersökningen 

Det resultat vi har fått fram utifrån vår enkätundersökning framkommer i detta avsnitt.  Sam-

manlagt har 40 gymnasister svarat på våra enkätfrågor gällande förståelsen av äldre nusvens-

ka ord utifrån språket i Elmfors Luciatext. Eleverna har varit anonyma, men har angett kön 

och gymnasieprogram.  

Vi valde först ut de ord vi värderade som svåra, för en gymnasiestuderande tonåring 2009. 

Därefter utformades enkäten49 som delades ut i två elevgrupper; en medieprogramsklass och 

en samhällsprogramsklass. Elevunderlaget för denna enkät blev symmetriskt med 20 elever i 

varje grupp fördelat på 7 pojkar och 13 flickor i respektive grupp. (se tabell 1) 

6.1.1 Tabell 1 – elevunderlaget i antal, kön och programtillhörighet  
 elever pojkar flickor 

Totalt antal 40 14 26 

Medieprogrammet 20 7 13 

Samhällsprogrammet 20 7 13 

För att kunna göra en statistisk beräkning på vår enkät delade vi upp svaren i två olika katego-

rier50 enligt följande:  

Kategori 1 – Helt korrekt svar/ synonymt svar (exempelvis syn/vision/hägring/uppenbarelse)  

Kategori 2 – Helt inkorrekt svar eller homofoniska närliggande ord, om än inkorrekta. 

Utifrån lathunden (s. 10) bedömde vi varje svar och sammanställde dem sedan i följande ta-

bell som anger hur många procent korrekta svar respektive kategori hade svarat 

 

                                                
49	  Bilaga	  1.	  
50	  Bilaga	  2.	  
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6.1.2 Tabell 2 – en sammanställning av svaren, angivet i procent 
Tabell 2 visar respondenternas svar utifrån program och kön. Tabellen är framtagen utifrån de 

data bilaga 2 anger51. 

Enkätsvar uttryckt i procent 

Medieprogrammet Samhällsprogrammet   

pojke flicka pojke flicka 

Kategori  1 2 1 2 1 2 1 2 

hägring 57 % 43 % 46 % 54 % 29 % 71 % 62 % 38 % 

fägring 0 % 100 % 23 % 77 % 57 % 43 % 31 % 69 % 

sia 0 % 100 % 8 % 92 % 29 % 71 % 15 % 85 % 

maning 0 % 100 % 15 % 85 % 71 % 29 % 31 % 69 % 

trollsejd 14 % 86 % 8 % 92 % 57% 43 % 31 % 69 % 

betvingar 0 % 100 % 15 % 85 % 57 % 43 % 54 % 46 % 

signade 14 % 86 % 23 % 77 % 57% 43% 54 % 46 % 

bringar 43 % 57 % 38 % 62 % 86 % 14 % 85 % 15 % 

Stjärnor som leda oss 29 % 71 % 46 % 54 % 43 % 57 % 46 % 54 % 

fagra 29 % 71 % 54 % 46 % 71 % 29 % 69 % 31 % 

 

                                                
51	  Bilaga	  2.	  
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6.2 Diagramnyckel 

I diagrammen (benämns ”figur”) redovisas de korrekta svaren i procent.  

Exempel: i Figur 1 – jämförelse mellan alla pojkar och flickor i hela urvalsgruppen läser 

man den tredje stapel till ordet hägring som 50 % korrekta svar hos hela elevunderlaget.  

Enkätundersökningen gav, trots en relativt liten urvalsgrupp, en stor mängd data52 som sam-

manfattas och förtydligas i diagramform, där intressanta samband tydliggörs. Det första vi 

undersökte var de olika elevgrupperna i relation till varandra och det gemensamma resultatet.  

 

6.2.1 Jämförelse mellan alla pojkar och flickor i hela elevunderlaget 

Figur 1 

När är man ställer upp resultaten som i figur 1 ser man att pojkarna lyckas något bättre än 

flickorna. Pojkarna har bättre resultat på följande sex ord: fägring, sia, maning, trollsejd, sig-

nade och bringar. Flickorna har bättre resultat på hägring, betvingar, stjärnorna leda och fag-

ra.  

Slutsatsen är att det finns skillnader mellan pojkarna och flickorna. Dessa skillnader är inte 

stora men de är i detta fall till pojkarnas fördel, tack vare samhällsprogrammets pojkar. (se 

figur 3) 
                                                
52	  Bilaga	  2.	  
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En jämförelse mellan medie- och samhällsprogrammet 

Figur 2  

I figur 2 blir skillnaden mellan programmen tydlig. I hela 9 av 10 ord har samhällsvetarklas-

sen den högre förståelsen av de efterfrågade orden. Faktum är att det är enbart gällande ordet 

hägring som medieklassen är i närheten av samhällsklassen och då med samma resultat som 

samhällsklassen. (50 % vardera)53 Den största diskrepansen återfinns för ordet maning där 

samhällseleverna har en fyra gånger så stor förståelse. (10 respektive 45 %) 

Slutsatsen är att diskrepansen mellan klasserna är större än den mellan pojkar och flickor to-

talt och inbördes i klasserna. Förutom ordet maning utgör även sia och trollsejd ord som bil-

dar tydliga markörer för diskrepansen.  

 

 

                                                
53	  Bilaga	  2	  
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En sammanställning av resultatet 

 
Figur 3 

I denna figur syns en tydlig distinktion mellan å ena sidan Samhällsprogrammets pojkar och å 

andra sidan Medieprogrammets, där inte en enda av pojkarna visste vad fägring, sia, maning 

eller betvingar betydde. Det visade sig att samhällsklassen över lag, hade en större ordförstå-

else än eleverna på Medieprogrammet. I samhällsklassen visade pojkarna och flickorna upp 

ungefär samma resultat (60/40 till pojkarnas fördel) Om vi studerar figur 3 utifrån hela elev-

underlagets ordförståelse av enkätens tio ord, ser vi att i hela elevunderlaget var det endast 

fyra ord som förstods av mer än hälften av eleverna.  
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Elevundersökningens korrekta respektive inkorrekta svar  

 

Figur 4 
I denna undersökning fick vi in totalt 400 svar (40 elever á 10 ord). Av dessa 400 svar var 151 

korrekta vilket ger ett totalt resultat på 38 % vilket framgår av figur 4.  

Slutsatsen är att eleverna har låg ordförståelse gällande de tio ord i Sigrid Engblads text från 

1919. 
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Elevernas svar 

Hägring 

Ordet hägring, som betyder syn i bemärkelsen vision/uppenbarelse, gav stor diskrepans mel-

lan lägsta och högsta resultatet, där intressant nog båda ytterligheterna återfanns i Samhälls-

programmet med 29 respektive 62 % korrekta svar. Bland de korrekta svaren återfanns en 

sorts uppenbarelse, synvilla, något som visar sig men också ett fenomen på himmeln vilket 

enligt Nordstedts Ordbok54 är en av betydelserna; ett ljusfenomen som uppstår i atmosfären. 

Bland de inkorrekta svaren kan nämnas inbillning som möjligen är en värdeladdad benämning 

på en ibland paranormal händelse. Ängel och gestalt är vanligt förekommande teman gällande 

hägringar/syner, men inte en korrekt beskrivning av själva fenomenet hägring. Öppen plats 

och bortom någonting är exempel på inkorrekta svar från medieprogrammet. Svaret bortom 

någonting fanns på tre flickors svar i Medieprogrammets svarsenkäter, två svarade enligt föl-

jande: bort om någonting och en svarade bortom någon ting vilket troligtvis pekar på s.k. 

grupparbete (fusk). Kära, duktiga, fina och älskade är andra exempel på inkorrekta svar där 

eleverna (i samtliga fall flickor i samhällsklassen) förmodligen har försökt hitta på ett ord som 

skulle kunna passa in i texten.  

Fägring 

Ordet fägring, som betyder skönhet55, förstods av 0 pojkar på Medieprogrammet, medan 57 % 

(4 av 7 pojkar) av pojkarna i Samhällsprogrammet behärskade ordet. Bland de inkorrekta sva-

ren i Medieprogrammet fanns exempelvis glans, något som inte syns och personlighet och i 

Samhällsprogrammet siluett, existens och blommande. Ett ord som bedömdes korrekt var or-

det vackerhet, som trots sin ovanliga sammansättning likväl var förståligt. 

Sia 

Sia betyder förutsäga56 och det var enbart 13 % (5 av 40 elever) av hela elevunderlaget som 

angav ett korrekt svar. Endast en elev (pojke i samhällklassen) svarade förutspå, vilket får an-

ses ligga närmare den lexikala betydelsen, än de övriga fyra korrekta svaren som löd spår om 

framtiden, spå och förutse. Exempel på inkorrekta svar är falla, viska, berätta och finns. De är 

                                                
54	  Allén,	  Sture,	  1999,	  Svensk	  Ordbok,	  s.	  484	  
55	  Ibid,	  s.	  336	  
56	  Ibid	  s.	  1057	  
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förmodligen gissningar, utifrån ett tänkt sammanhang i sångens text. Många av de inkorrekta 

svaren hade ingen som helst koppling till sammanhanget i texten, eller betydelsen, exempelvis 

ljuskrona, alla, himmel, lugn och ro och framtidstro.   

Maning 

Vädjan och allvarlig uppmaning är den lexikala betydelsen av ordet maning57. Utifrån hela 

elevunderlaget var resultatet korrekta svar 28 % (11 av 40 elever). Hår, omgivning, närvaro, 

prakt och själ var några inkorrekta förslag.  

Trollsejd 

Trollsejd är ett ord som inte återfinns i Nordstedts Svensk Ordbok utan i detta fall fick Natio-

nalencyklopedin på Internet ge förklaringen som lyder skada sina fiender58. En vass nål, mys-

tisk mark och krig bedömdes såsom inkorrekta svar, medan förbannelse, besvärjelse och 

Asamagi bedömdes som korrekt. 25 % (10 av 40 elever) av det totala elevunderlaget angav ett 

korrekt svar och bäst var gruppen pojkar på Samhällsprogrammet med 57 % (4 av 7 pojkar). 

De med lägst resultat gällande detta ord uppnådde medieflickorna med 8 % (1 av 13 flickor) . 

Betvingar 

Ordet betyder övervinner59 och vi bedömde tvingar bort som synonymt svar i denna kontext. 

33 % (13 av 40 elever) av elevunderlaget angav en korrekt beskrivning. Framhäver och släp-

per fram är två felaktiga svar som båda antyder att något premieras. Några andra intressanta 

men inkorrekta beskrivningar är går igenom, uppfattar, tillbringar och klarar upp.  

Signade 

54 % (7 av 13) av flickorna på Samhällsprogrammet svarade att signa betyder välsigna60. På 

Medieprogrammet hade 23 % (3 av 13) av flickorna den kunskapen. Pojkarna på mediepro-

grammet hade ett resultat på 29 % (endast 2 av 7 pojkar angav rätt svar) i relation till pojkarna 

på samhällsprogrammet där 57 % (4 av 7 pojkar) angav rätt svar. Detta ord genererade många 

                                                
57	  Allén,	  Sture,	  1999,	  Svensk	  Ordbok,	  s.	  733	  
58	  Nationalencyklopedin	  webbversionen,	  Sökord:	  trollsejd.	  [2009-‐11-‐23]	  
59	  Allén,	  Sture,	  1999,	  Svensk	  Ordbok,	  s.	  97.	  
60	  Ibid,	  s.	  1060.	  
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kreativa inkorrekta förslag såsom strålande, ge, helade, slocknande, utvalda, sjungande och 

sakta lågors vakt. En synonym fras som bedömdes korrekt var önska en det bästa. 

Bringar 

Samhällsprogrammets pojkar hade med 86 % (6 av 7 pojkar) det högsta resultatet i denna en-

kätundersökning med ordet bringar, som betyder frambär/för fram61. Flickorna i samma klass 

presterade också ett gott resultat med 85 % (11 av 13 flickor). Det lägsta resultatet presentera-

de flickorna på Medieprogrammet med 38 % korrekta svar. Ge, ger, skyddar, typ av lycka, tar 

emot och bröstkorg är några exempel på svar som inte motsvarar den lexikala betydelsen. 

Värt att notera är bröstkorg som härleds ur bringa, ett vardagligt uttryck för bröstkorg. 

Stjärnor som leda oss 

Denna fras innehåller en numera ej använd pluralböjningsform av verbet leda. Detta kallas 

numeruskongruens. Numeruskongruens innebär att verbet följer vilket numerus det framför-

ställda substantivet (objektet) har. I detta fall (stjärnor) är det fråga om plural; alltså får vi föl-

jande böjning: stjärnan (singular) leder oss och Stjärnor (plural) leda oss. 43 % (17 av 40 ele-

ver) av hela elevunderlaget angav ett korrekt svar. I bedömningen godkändes beskrivningar 

som leda förekommer inte idag, man skriver leder, leda, idag leder, det heter ’leder oss’ och 

den som är närmast helt korrekt: man skriver leder idag, oftast så är frasen i singular där ele-

ven (pojke i samhällsklassen) för ett korrekt resonemang och är nära i sin beskrivning. Bland 

de inkorrekta svaren 57 % fanns ett som var mer kreativt än de andra: att stjärnorna leder oss 

som de gjorde med lärjungarna eller va det var. Att bli ledd, får hjälp att komma någonstans 

är tillsammans med futurum i leda istället för presens ytterligare exempel på inkorrekta svar. 

Fagra 

Det sista ordet i vår enkätundersökning är nära besläktat med det redan undersökta ordet fäg-

ring och därför var resultatet 58 % (23 av 40 elever) det tredje högsta, räknat på hela elevun-

derlaget. (se sista stapeln under ordet fagra i Diagram I, s. 15) Betydelsen som har ett tillta-

lande utseende och synonymen vackra62 ligger nära fägring (skönhet) men eleverna tycks inte 

ha sett detta samband då fägring gav ett resultat på 28 % (11 av 40 elever) vilket är ett mar-
                                                
61	  Allén,	  Sture,	  1999,	  Svensk	  Ordbok,	  s.	  145.	  
62	  ibid	  s.	  277. 
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kant lägre resultat än de 58 % (23 av 40 elever) som ordet fagra genererade. Inkorrekta svar 

är skör, kal, fråga, snälla, mäktiga, smala och få. De allra flesta som ej kunde ge ett korrekt 

svar hade valt att inte svara alls.  

6.3 Analys av elevenkäterna 

Resultatet av enkätundersökningen visar en någorlunda bra ordförståelse kring ålderdomliga 

begrepp hos de elever som går det teoretiska Samhällsprogrammet. Vid flera tillfällen när 

dessa elever inte hade svarat helt korrekt, hade deras svar liknande betydelse till det korrekta 

svaret . Dessa elever var på så vis duktiga på att härleda de ålderdomliga ordens betydelse ut-

ifrån sammanhanget. Eleverna i Medieprogrammet kunde inte i samma utsträckning förstå 

ordens betydelse. Dessa elever gav däremot rimliga men inkorrekta svar, exempelvis ordet 

signade skrev en elev att det betyder skrivna.   

 Av pojkarna i samhällsklassen, visste 5 av 7 pojkar (71 %) vad ordet maning betyder, medan 

det inte var en enda pojke i medieklassen som visste vad ordet betyder. Betydelsen av ordet 

fägring kunde 4 av 7 pojkar (57 %) i samhällsklassen, medan ingen pojke i medieklassen viss-

te vad detta ord betyder. Några av pojkarna i samhällsklassen skrev att de trodde att färgring 

betydde färg eller glädje. Ordet fagra (fager) som fortfarande är ganska användbart, kunde 5 

av 7 pojkar (71 %) i samhällsklassen medan endast 2 av 7 pojkar (29 %) i medieklassen sva-

rade helt korrekt på den frågan, då de trodde att fagra betyder snälla, mäktiga, smala, fråga. 1 

av 7 pojkar i medieklassen visste vad trollsejd var för något, resterande pojkar hade svarat 

helt fel på frågan, detta i jämförelse med samhällsklassen där 4 av 7 pojkar (57 %) hade gett 

korrekt svar. Exempel på felaktiga svar på ordet trollsejd, är trollsång, trollformel, makt, 

månsken osv. Även resultaten bland flickorna skiljer sig mycket mellan klasserna. 7 av 13 

flickor (54 %) i samhällsklassen visste vad ordet signade betyder, medan endast 3 av 13 flick-

or (23 %) i medieklassen gav ett helt korrekt svar. Betydelsen till ordet bringar kunde 11 av 

13 flickor (85 %) i samhällsklassen, medan endast 5 av 13 flickor (38 %) i medieklassen viss-

te vad ordet betydde. De flesta av flickorna i samhällsklassen skrev att ordet bringar betyder 

ger. Flickorna i medieklassen som inte kunde betydelsen till ordet bringar, skrev exempelvis 

att ordet betyder ta emot, förändrar, hämtar.  

När det gäller resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor, är det tydligast i medieklassen 

där ingen av pojkarna i klassen visste vad orden fägring, sia och maning betydde. Några av 

flickorna i medieklassen hade gett en korrekt översättning till ordens betydelse, eller synony-
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mer till orden, exempelvis skrev en flicka att sia betyder spå. I samhällsklassen såg resultaten 

annorlunda ut. Till skillnad från medieklassen där resultatet visade att flickorna hade bättre 

ordförståelse, visade det sig att pojkarna i samhällsklassen hade bättre ordförståelse än flick-

orna i samhällsklassen. T.ex. visste 5 av 7 pojkar (71 %)  i samhällsklassen vad ordet maning 

betyder, medan endast 4 av 13 (31 %) av flickorna i samhällsklassen behärskade ordet. Ingen 

av eleverna i samhällsklassen skrev att maning betyder vädjan (= vårt korrekta svar), men de 

flesta pojkar skrev att ordet betyder uppmaning.  

Sammanfattningsvis visar resultaten en ganska stor skillnad mellan den teoretiska och den 

praktiska klassen gällande ordförståelsen kring ålderdomliga ord. Medieklassen har i enkät-

undersökning fått ett ganska dåligt resultat, speciellt pojkarna i klassen. Samhällsklassen har 

generellt fått ett ganska bra resultat, men det är fortfarande nästan hälften av klassmedlem-

marna som inte vet vad ordet fager betyder, som förvisso är ett äldre ord, men som fortfaran-

de används i det allmänna språket. Skillnad på resultat mellan könen är anmärkningsvärt i 

båda klasserna, dock på olika sätt. Resultatet visar att flickor i medieklassen har en bättre ord-

förståelse än pojkarna. Skillnaden är inte marginell utan markant. I samhällsklassen däremot 

är det pojkarna som utmärker sig med markant högre ordförståelse av några specifika ord.  
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7 Diskussion 

Vårt resultat visar att elevers kunskapsnivå i dagens svenska gymnasieskola, gällande ålder-

domliga ord som de tidigare har stött på, är ganska låg. Trots att styrdokumenten tydligt före-

språkar betydelsen av det skrivna ordet och en ökad ordkunskap, visade vår studie en avsak-

nad på ordförståelse gällande äldre, men fortfarande användbara svenska ord. 

Som tidigare nämnts (”Tidigare forskning”, s. 3) framgår det i Sköldenäs C-uppsats att gym-

nasielärarna hon har intervjuat, inte arbetar tillräckligt mycket med ordförståelse och ord av 

allmän lärobokskaraktär. Vi tror att denna slutsats överrensstämmer med vårt resultat. Vi tror 

inte att lärare arbetar tillräckligt mycket med ålderdomliga ord varken i grundskolan eller på 

gymnasiet, och att detta är en orsak till varför ordkunskapen bland de elever som svarat på 

våra enkätfrågor, har varit ganska låg. Trots att språknämndens enkätundersökning ifrån 1976, 

visade att elevers förståelse och bruk av äldre svenska ord har minskat, där 53 % av de lärare 

som svarade på enkätfrågor skrev att de är införstådda med detta, verkar inte drastiska änd-

ringar ha skett sedan dess. Anledningen till att undersökningen visade att elevers förståelse av 

äldre svenska ord har minskat ansågs bero på att elever läser och skriver mindre samt att man 

tagit bort ordplugget i skolan. Många lärare ansåg det som ett allvarligt problem att elever inte 

förstod äldre ord som fortfarande används, som exempelvis synnerligen. Vårt resultat visar att 

det fortfarande finns inhemska äldre ord som används i det allmänna språket som dagens 

gymnasister inte är bekanta med. Ett ord som fagra anser vi att dagens gymnasister bör vara 

förtrogna med, ändå visade det sig att det endast var lite mer än 50 % av elevunderlaget som 

hade kunskap om ordets betydelse. 

Pojkarna i den teoretiska samhällsklassen har fått bäst resultat i hela elevunderlaget, där näs-

tan 50 % av alla pojkar i klassen kunde alla ålderdomliga ord i vår utvalda Luciatext. Deras 

resultat jämfört med flickornas är ganska marginell, dock förekommer det större förståelse av 

några specifika ord ifrån pojkarnas sida, vilket bidrar till att deras resultat i sin helhet är bättre 

än flickornas. Vi hade inte väntat oss detta resultat och började ställa oss frågan, hur det kan 

komma sig att pojkarna i den teoretiska samhällsklassen hade bättre ordförståelse än flickor-

na, när det är allmänt känt att flickor har bättre skolresultat än pojkar i tidigare åldrar? Vårt 

resultat visar att det är tvärtom i högre åldrar, när det gäller det teoretiska samhällsprogram-

met. Under skoltiden läser flickor mer skönlitteratur än pojkar. Denna faktor talar för ett hög-

re resultat hos flickorna än hos pojkarna. Hur har samhällspojkarna tillägnat sig denna ord-
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kunskap? Läser de ordböcker eller ger kanske facklitteratur och fartfyllda filmer mer ålder-

domliga ord än vad man först tror?  
Jämför vi resultatet i samhällsklassen med resultat i medieklassen visar det sig vara tvärtom. 

Flickorna i medieklassen har påfallande bättre resultat än pojkarna. Av de tio undersökta or-

den visade det sig att mediepojkarna inte kunde ange betydelsen av fyra ord. Detta anser vi 

vara oroväckande eftersom pojkarna i klassen inte kunde härleda ordens betydelse utifrån 

sammanhanget i texten, vilket de flesta flickor inte hade problem med. 

Vi tror att dagens lärare fokuserar alltför mycket på att elever skall lära sig nya ord i stället för 

att eleverna skall få en större ordkunskap. Lpf 94 beskriver betydelsen av elevernas ordkun-

skap och skrift för att kunna fungera i vardagsliv, samhällsliv, yrkesliv och för fortsatta studi-

er. Av våra egna erfarenheter börjar inte lärarna uppmärksamma äldre ord förrän senare på 

gymnasiet, då elever läser Svenska B och introduceras för de klassiska böckernas språk. Detta 

anser vi vara en av de största anledningarna till varför skillnaden mellan programmen var 

markant, eftersom eleverna i Samhällsprogrammet redan hade läst Svenska B och säkerligen 

bemött äldre ord i klassiska böcker. 

Vi anser att ett äldre ord kan vara ett nytt ord, äldre ord som elever inte är förtrogna med, som 

fortfarande används i det allmänna språket. Varje ord som en elev inte är bekant med oavsett 

om ordet är gammalt, nytt, inhemskt eller inlånat, blir en ny kunskap när eleven får kännedom 

om ordets betydelse. ”Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förut-

sättningar för personlig utveckling.” Är det inte detta vi lärare ska sträva mot, att kunna bidra 

till våra elevers personliga utveckling 

Frågorna som väcks är många. Hur motiverar vi våra elever att läsa mer? Frågan är aktualise-

rad utifrån de svar våra frågeställningar får i undersökningen. Våra frågeställningar var:   

• Hur stor är förståelsen av äldre nusvenska ord hos gymnasieelever idag utifrån språket i 

Elmfors Luciatext ifrån 1919? 

Ett kort svar är 38% för utav de 400 svar vi fick in, var 151 korrekta. Det elevunderlag vi 

har haft tillgång till i denna undersökning hade en relativt låg förståelse av de äldre nu-

svenska orden i Elmfors Luciatext från 1919.  

• Återfinns distinktioner gällande kön och programval? 

Programmen uppvisar en markant diskrepans på 300-400%. Rörande några av orden nåd-



 

24 

 

de samhällsklassen alltså mellan tre och fyra gånger så högt resultat. Skillnaden mellan 

pojkar och flickors resultat motsvarade inte våra förväntningar. Vi trodde att flickorna 

skulle ha de bättre resultaten, i de båda elevgrupperna. De flickor som hade bäst resultat 

var samhällsflickorna. De flickor som presterade ett bättre resultat än pojkarna i den egna 

klassen var medieflickorna. Det fanns alltså skillnader mellan kön, men skiljelinjen låg 

inte där vi hade förväntat oss. 

Om man skall problematisera denna uppsats vill vi lyfta fram följande citat hämtat från s. 4 

(Bakgrund): 

Hennes forskning visar att gymnasieelever inte kan mycket om den svenska språkhistorien. Resul-
tatet har hon fått genom enkäter och intervjuer med gymnasielärare. Hennes enkäter har visat en 
generell svaghet hos gymnasieelever inom svensk språkhistoria, både när det gäller ordförståelse 
och att kunna placera texter inom olika tidsramar. 

Kritiken mot denna text och referens är att Maria Ivarsson inte är disputerad och materialet vi 

har använt är en C-uppsats. Med tanke på det är frågan huruvida hennes enkät och slutsatserna 

hon drar av svaren, har en så pass statistiskt säkerställd nivå att man kan applicera Ivarssons 

resultat som ett generellt samband? Om hon har gjort en undersökning i två, tre, eller kanske 

fem klasser, är det ändå ett allt för litet urval. 

 Som tidigare nämnts går eleverna på samhällsprogrammet sitt tredje år på gymnasiet och lä-

ser Sv. C, medan medieklassen läser Sv. A  och går alltså sitt första år på gymnasiet. Idealiskt 

hade varit om vi hade undersökt två elevgrupper som läser samma kurs på olika program. Vår 

undersökning visar att det faktiskt är skillnad på resultat beroende på ålder. Samhällsklassen 

fick generellt ett bättre resultat, men vi tror inte att detta endast beror på ålder, utan mer p.g.a. 

att de får läsa Sv. C, till skillnad från medieklassen som endast får läsa upp till Sv. B. Vi tror 

alltså inte att det skulle ha varit större skillnad på en medieklass som exempelvis läser Sv. B 

och läser sitt andra år och samma samhällsklass vi undersökte. 

Frågorna som har väckts under arbetets gång är många; bland annat den om hur man väcker 

läslusten hos skolelever. Det gäller inte bara på gymnasiet utan tvärtom behöver eleverna så 

tidigt som möjligt bli litteraturkonsumenter, för ett är säkert: läsningen utsätter oss för mötet 

med okända ord! Är det dags att införa ordkunskap, som ett obligatoriskt kursinslag genom 

hela skolväsendet? Ersätter läsvanorna på Internet, de gamla skolornas innötningsteknik? Vi 

har som skribenter blivit medvetandegjorda om ett potentiellt problemområde i presumtiva 

elever/studenters språkutveckling och hoppas att du som läsare har smittats av vår nyvunna 
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krismedvetenhet i denna fråga och tillsammans med oss vill kämpa för att lyfta ordförståelsen 

av äldre svenska ord till en nivå där eleverna klarar av att delta i, och förstå aktuella samhälle-

liga debatter där ibland ålderdomliga begrepp aktualiseras.  

 

Jönköping den 13 december 2009 

Ricard Hulteke & Lejla Selimovic 
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9 Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

Vänligen läs igenom texten och reflektera över de markerade orden innan du svarar 

Sankta Lucia, ljusklara hägring (1) 

sprid i vår vinternatt glans av din fägring (2). 

||: Drömmar med vingesus under oss sia (3), 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

 

Kom i din vita skrud, huld med din maning (4). 

Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning. 

||: Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

 

Trollsejd (5) och mörkermakt ljust du betvingar (6), 

signade (7) lågors vakt skydd åt oss bringar (8). 

||: Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

 

Stjärnor som leda oss (9), vägen att finna, 

bli dina klara bloss, fagra (10) prästinna. 

||: Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :|| 

Vad betyder de markerade orden? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. (ser du något i denna fras som inte förekommer i 

nutida svenska?)  

10.  
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Bilaga 2. Resultat av enkätundersökning 

Resultatet 

Medieprogrammet Samhällsprogrammet 

Pojke Flicka Pojke Flicka 

 

 

hägring 1111222 1111112222222 1122222 1111111122222 

fägring 2222222 1112222222222 1111222 1111222222222 

sia 2222222 1222222222222 1122222 1122222222222 

maning 2222222 1122222222222 1111122 1111222222222 

trollsejd 1222222 1222222222222 1111222 1111222222222 

betvingar 2222222 1122222222222 1111222 1111111222222 

signade 1122222 1112222222222 1111222 1111111222222 

bringar 1112222 1111122222222 1111112 1111111111122 

Stjärnor som leda oss 1122222 1111112222222 1112222 1111112222222 

fagra 1122222 1111111222222 1111122 1111111112222 
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