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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera de uppfattningar svensklärare på 

gymnasiet har om språkriktighet. Vidare var syftet att undersöka hur språkriktighet kommer till 

uttryck inom svenskämnet. Vi valde att utforma en intervjuguide med låg grad av strukturering 

där olika tematiseringar om språkriktighet fanns med. Urvalet bestod av sju svensklärare på 

gymnasiet. Vi valde att analysera vårt intervjumaterial med inspiration utifrån en 

fenomenografisk ansats. Sammantaget framkom fyra olika uppfattningar om språkriktighet som 

sammanställdes i fyra stycken olika beskrivningskategorier. Kategori A står för att språkriktighet 

är en mycket viktig del i svenskämnet. Inom kategori B menar man att språkriktighet är en 

relativt viktig del i svenskämnet men att det bör anpassas efter situation. Uppfattningen om att 

språkriktighet bör beaktas med viss försiktighet och att man som svensklärare bör vara 

tillåtande i språkliga sammanhang kommer till uttryck i kategori C. Kategori D står för 

uppfattningen att det inte är relevant eller meningsfullt att arbeta med språkriktighet i 

svenskämnet. Varje beskrivningskategori valde vi att belysa med citat från intervjuerna. Vårt 

resultat visar att det framför allt är genom rättning och undervisning som språkriktighet 

kommer till uttryck.  Vi valde därför att i vår diskussion utgå från dessa två områden och 

diskutera dessa i förhållande till tidigare forskning och litteratur. 
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Förord 

Den här studien har varit en gemensam process, där vi båda har tagit ett stort ansvar i arbetet. 

Vi har skrivit nästintill allting tillsammans, sida vid sida. Sara Lindqvist har tagit ett något större 

ansvar då det handlar om vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt men vi har dock skrivit om 

den tillsammans. Vi har arbetat på egen hand då vi har bekantat oss med litteratur. Den 

litteratur som vi har använt oss av har dock presenterats för den andre partnern innan själva 

skrivprocessen startat. Vi har valt att göra på detta sätt då vi anser att ansvaret för uppsatsen 

skall vara lika stort för båda.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra handledare på Högskolan i Halmstad, Monica Eklund och 

Linnea Gustafsson, som varit hjälpsamma och konstruktiva i sin kritik. Vi vill också tacka alla de 

som har ställt upp och varit en del av vår undersökning. Våra familjer och vänner vill vi också 

passa på att tacka, då de har haft överseende med att vi har varit upptagna med 

uppsatsskrivande under våren.  
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1. Introduktion 

Det finns forskning som visar att gymnasielever gör många grammatiska och språkliga fel när de 

skriver. Utifrån detta kan man fråga sig om gymnasielever inte borde ha ett bättre språkligt 

register efter 12 år i skolan. Skolan, lärare och styrdokument verkar vara överens om vad 

eleverna skall ha med sig ut i vuxenlivet vad gäller språket men forskningen visar att eleverna 

inte når upp till de kraven (Knutsson 2001:35ff). Med dessa uppgifter ansåg vi att det vore 

intressant och meningsfullt att se närmare på svensklärares förhållningssätt till språkriktighet.  

 

Språkriktighet brukar beskrivas som det som egentligen är rätt eller fel i språket och det handlar 

i vidare mening också om normer och acceptans. Språkriktighet är också något som återfinns 

inom både muntlig och skriftlig framställning (Språkriktighetsboken 2005:7). Då svenskläraren 

är den lärare som antas vara den som tittar närmare på språket i olika moment är det också 

intressant att få reda på deras uppfattningar om just språkriktighet och hur detta kommer till 

uttryck. Då vi anser att det saknas vidare forskning om just lärares syn på språkriktighet finns 

det därför ett bakomliggande syfte i den här uppsatsen om att kartlägga och analysera dessa.  

 

I ett av målen för kursen Svenska A på gymnasiet står det att eleverna ska ha kunskaper i hur 

språket är uppbyggt och fungerar i olika situationer, samt känna till skillnaden mellan talat och 

skrivet språk. Som lärare har man olika saker att ta hänsyn till då man undervisar. Beroende på 

vilken bakgrund man har, vilka elever man undervisar samt hur man förhåller sig till 

styrdokument blir undervisningen också ett resultat av detta (Svedner 1999:10f). Svedners 

resonemang väckte därför funderingar kring hur arbetet med språkriktighet ser ut på 

gymnasiet.  

Finns det anledning att arbeta med språkriktighet i skolan eller kan man utveckla elevernas 

språk på andra sätt? Kan man rentav bortse från vissa språkliga moment eller bör det finnas 

med som ett stående inslag i undervisningen? Detta är några av de funderingar som senare har 

lett fram till vår studies syfte och frågeställning.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera de uppfattningar några svensklärare på 

gymnasiet har om hur viktigt de anser det vara med språkriktighet. Vi ämnar dels undersöka på 

vilket sätt språkriktighet kommer till uttryck och behandlas inom svenskämnet men också om 

och hur man rättar gymnasieelevers texter gällande språkriktighet.  

 Hur viktigt anser svensklärare att språkriktighet är på gymnasiet? 
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt avser vi att ge en förförståelse för språkriktighet i allmänhet och ämnet svenska 

på gymnasiet.  

2.1 Språkriktighet 

Enligt Språkriktighetsboken (2005:7) definieras begreppet språkriktighet som det som är rätt 

och fel i språket. Det handlar också om normer om vad som är lämpligt respektive olämpligt och 

bra respektive dåligt i kommunikativt avseende.  

2006 bildades Språkrådet vid myndigheten Institutet för språk och folkminnen genom en 

sammanslagning av före detta Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och 

Klaraspråksgruppen. Språkrådet tog över de uppgifter som tidigare varit tilldelade de tre 

organisationerna.  Nämnden för svensk språkvård, senare Svenska språknämnden, var Sveriges 

officiella språkvårdsorganisation fram till 2006 då ansvaret övergick till Språkrådet 

(www.sprakradet.se). (2010-03-29) 

Idag ansvarar Språkrådet för språkvården i Sverige och kan ses som Sveriges officiella 

språkvårdsorgan. Språkrådet arbetar med bland annat svenska, finska, romani och svenskt 

teckenspråk men det har även som uppgift att följa utvecklingen hos alla språk i Sverige. För att 

klara av denna uppgift följer språkrådet noggrant den språkutveckling som sker i landet. De 

dokumenterar och registrerar bland annat nyord och andra nyheter i svenskan. Utöver detta 

gör de översikter över angelägna tendenser i svenskans utveckling, deltar i olika 

forskningsprojekt om språken i Sverige och via allmänheten får de in rapporter om nyheter i det 

svenska språket (www.sprakradet.se). (2010-03-29) 

 Den viktigaste uppgiften för språkrådet är dock att hjälpa och ge råd till dem som ska använda 

svenska eller andra språk. Som ett led i detta arbete ger språkrådet ut böcker och tidsskrifter. 

Tanken med detta är att människor ska kunna få hjälp med språket och att den hjälpen ska 

finnas tillgänglig i litteratur (www.sprakradet.se). (2010-03-29)   

http://www.sprakradet.se/
http://www.språkrådet.se/
http://www.sprakradet.se/
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Debatten kring språkriktighet har pågått under mer än ett århundrade. 1885 skrev Adolf 

Noreen uppsatsen Om språkriktighet där han presenterade den språkriktiga norm som sedan 

har kommit att påverka senare språkriktighetsdiskussioner. Noreen menade att språket ska 

vara ett kommunikationsmedel som fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt. Språket ska 

inte krånglas till eller skönmålas på något sätt eftersom det inte gynnar kommunikationen. Han 

menade att det viktiga med språket är att det ska innehålla tydlighet men samtidigt också 

enkelhet (Språkriktighetsboken, 2005: 33f).  

Enligt språkriktighetsboken (2005:34) räknas Erik Wellander till ett av de största namnen inom 

språkriktigheten på 1900-talet. Hans bok, Riktig svenska från 1939, belyser mycket av det som 

Noreen tar upp i sin uppsats. Han står också för åsikten att språket ska vara inriktat på funktion 

och kommunikation. I ett av kapitlen i hans bok kan man utläsa följande underrubriker: Skriv 

klart!, Skriv enkelt!, Skriv kort!, Skriv svenska!. Dessa rubriker visar på att Wellander menar att 

språket ska vara funktionellt och tydligt. Han tar bland annat upp skillnaden mellan talat och 

skrivet språk och hur man ska förhålla sig till olika språkliga regler (Wellander, 1973:50ff). Erik 

Wellander var också en av de språkvårdare som deltog i debatten kring om huruvida verbens 

pluralformer skulle vara kvar i det svenska skriftspråket eller inte. (Exempelvis vi sprungo av 

verbet springa) Han var av åsikten att pluralformerna skulle vara kvar eftersom de tillförde en 

stil till språket. Stilen var viktig och ett tecken på att språket var utvecklat och mångstämmigt. 

Verbens pluralformer började dock försvinna på 1940-talet för att nästan vara helt borta på 

1960-talet (Åberg, 2007:299f).  

Åke Åkermalms bok Modern svenska, som kom ut 1966, skiljer sig från Noreens och Wellanders 

böcker på så sätt att den istället fokuserar mer på att språket ska anpassas efter mottagare. 

Boken tar dessutom upp en diskussion kring olika textgenrer och hur språket bör se ut i en viss 

genre. Denna tanke kring språket finns fortfarande kvar i dagens språkvård och även om man 

kan säga att Åkermalm var först med att presentera synsättet så var han ändå starkt påverkad 

av Wellanders tankar. Åkermalms syn på språkriktighet var, trots sitt nytänkande, fortfarande 

inriktad på vikten av enkelhet och funktion (Språkriktighetsboken, 2005:34f). Åkermalm 

(1979:35ff) presenterar i sin bok tanken om att språket måste vara så pass fungerande att det 
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inte väcker funderingar och frågor hos mottagaren. Det får inte uppstå några tveksamheter om 

vad man egentligen menar. Han menar dock att det är viktigt att komma ihåg att ett visst 

språkbruk kan fungera i ett sammanhang men inte i ett annat. 

Det är framförallt de två ovanstående böckerna om språkriktighet som kommit ut på 1900-talet 

och som utöver att behandla språkriktighet också har gett utrymme för diskussioner kring 

ämnet. Det har dock getts ut ett flertal handböcker om språkriktighet som då tar upp vissa 

språkriktighetsfrågor (Språkriktighetsboken, 2005:34). En av dessa är Svenska i dag (1992) som 

är skriven av Bertil Molde. Han tar upp en mängd olika språkriktighetsfrågor och han lägger stor 

vikt vid bruket av språket. Han medger dock att han själv har förändrats i sin acceptans då det 

kommer till språket. Det som han absolut inte kunde tänka sig att tillåta på 1950-1960-talet har 

han under senare år inte några problem med att acceptera. Han menar att detta visar på att det 

svenska språket ständigt utvecklas och förändras och att normerna kring vad som är rätt och fel 

således också förändras (Molde, 1992:5ff). Ulf Telemans bok Språkrätt från 1979 hör också till 

språkriktighetsdiskussionen. Den tar upp hur språknormer och språkattityder formas och hur de 

sedan påverkar och utvecklar språket. Teleman tar dessutom upp diskussionen kring de olika 

normer som finns när det gäller språket (Teleman, 1979:17ff).  

En titel som man inte kan bortse från då man tar upp språkriktighetsdebatten är Svenska 

Akademiens grammatik. Boken kom ut 1999 och den gör en omfattande beskrivning av det 

svenska språkets grammatik. Det är dock viktigt att poängtera att boken inte redogör för hur 

språket ska eller bör se ut. Boken ger istället en redogörelse för vad språkvårdare har tyckt i 

olika språkriktighetsfrågor för att visa på den diskussion som har förekommit i ämnet 

(Språkriktighetsboken, 2005:35, Melin, 2007:200).  

Boken Svenska skrivregler kom ut 2000 och är en komplett beskrivning över hur man på 

lämpligast sätt färdigställer en text (Melin, 2007:200). Boken visar på de rekommendationer 

som Svenska språknämnden har när det gäller att skriva och utforma olika typer av texter. Man 

kan till exempel få hjälp med hur man gör korrekta källhänvisningar och hur man ska avstava 

ord (Svenska skrivregler, 2000).  
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Svenska Akademiens språklära (2003) ger en beskrivning av dagens standardsvenska och den 

tar dessutom upp vissa språkriktighetsfrågor. Denna bok skiljer sig från Svenska Akademiens 

grammatik på så sätt att den inte är lika inriktad på forskningen och tidigare diskussioner kring 

språkriktighet. Svenska Akademiens språklära är en mer allmän bok om det svenska språket och 

den ger mestadels rekommendationer i olika frågor kring språkriktighet (Hultman, 2003:1ff).   

2.2 Standardspråk 

Ett språk mer än “ett” språk.  Det innehåller flera olika språkliga system. Det finns till exempel 

en mängd olika dialekter och sociolekter av ett språk och inom språkvetenskapen kallar man 

sådana varianter av ett språk för varieteter. Ett språks olika varieteter har vissa särdrag och 

traditioner, men samtidigt finns det mycket som är gemensamt mellan varieteterna. Inom varje 

varietet finns det språkdrag som förknippas med språkliga normföreställningar. Den varietet 

vars normer diskuteras flitigast är den varietet som är den mest gemensamma. Det är också 

den form av språket som brukar klassas som mest neutral och det är den språkform som 

vanligtvis brukas i olika offentliga sammanhang. Man brukar kalla den för standardspråket eller 

för standardsvenskan. (Språkriktighetsboken, 2005:10f).   

Det finns flera olika sätt att se på begreppet standardspråk vilket medför att det också finns 

flera olika uppfattningar om när och hur det ska användas. Kotsinas (1996:163) menar att 

definitionen av begreppet standardspråk är något oklar men att det oftast beskrivs som ett 

neutralt språk utan direkta dialektala influenser. Det svenska standardspråket kan också kort 

beskrivas som det språk vilket alla svenskar tycker är rätt (Josephson, 2004:158). Josephson 

(2004:159f) menar dock att begreppet standardspråk vanligen används på olika sätt och att det 

således får olika betydelser. Det kan bland annat avse detsamma som riksspråket. Då handlar 

det om att det finns ett standardspråk vad gäller talspråket. Detta ställs i kontrast till dialekter 

och sociolekter. Standardspråket kan också syfta på den språkform som har standardmärkts 

eller kodifierats. Denna språkform fungerar som normkälla för skriftspråket. Standardspråket 

kan även ses ur ett funktionellt perspektiv. Då ser man standardspråket som det språk som kan 

användas och som är accepterat i flera olika situationer. Det är således det språk som kan fylla 

flest funktioner. Dessutom kan man ibland definiera standardspråk ungefär på samma sätt som 
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nationalspråk. Standardspråket betyder då det/de språk som klassas som officiellt språk för till 

exempel en stat, en organisation eller ett företag (Josephson, 2004:159f). Enligt 

Nationalencyklopedin är standardspråket eller riksspråket, det språk som normalt används i 

skrift och som uppfattas som neutralt med avseende på geografiska och liknande faktorer 

(www.ne.se).(2010-03-26) 

Språkriktighetsboken (2005:11f) presenterar tanken om att standardspråket hör ihop med 

skriftspråket. Utifrån en text kan vi inte se varifrån skribenten kommer vilket visar på att 

skriftspråket, i hög grad, är standardiserat. Anledningen till att vi har ett standardspråk i  

Sverige har att göra med både historiska sammanträffanden och medveten standardisering. De 

samhällsklasser som, historiskt sett, har inverkat mest på det standardiserade språket har varit 

de högre sådana från Mellansverige. Detta beror till största del på att den politiska makten i 

Sverige har varit samlad i dessa trakter under många år. Den mer medvetna standardiseringen 

av språket har vi Svenska Akademien att tacka för. Det har framförallt gällt skriften och då i 

synnerhet stavning, böjning och användandet av olika skiljetecken. Svenska Akademiens 

ordlista har länge fungerat som vägledning i dessa frågor.  

Det är viktigt att standardiseringen av språket inte går till överdrift. Samtidigt som det är bra att 

vi har något att rätta oss efter vad gäller språket, är det viktigt att vi inte bortser helt och hållet 

från de variationer som finns i människors språk. Det kan ses som något positivt att inte alla 

uttrycker sig på exakt samma sätt. Variationen måste ibland också få synas i skriftspråket. Ett 

skriftspråk som innehåller vissa former av variation gör att varje individ får möjlighet att hålla 

sig relativt nära sitt talspråk även då denne skriver, vilket medför att man lättare kan ta till sig 

skriftspråket. Det är inte bra om skriftspråket, i alltför stor skala, avviker från människors 

talspråk då detta kan medföra att man tar avstånd från skriftspråket. En människas identitet är 

nära knuten till talspråket och det är inte bra om man måste byta identitet bara för att man ska 

kunna skriva och göra sig förstådd i skrift. Det måste finnas en bra balans mellan det talade 

språket och det skrivna vilket gör att det också måste finnas en variation i skriftspråket. Idealet 

är att varje människa ska kunna uttrycka sig efter sina egna förutsättningar och efter 

http://www.ne.se/
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situationens krav. Skriftspråket ska således vara standardiserat men det ska också erbjuda 

variationsmöjligheter (Språkriktighetsboken, 2005:17f).  

2.2.1 Skolan och standardspråk 

Enligt Kotsinas (1996:165f) är det skolan som ska lära ut standardspråket. Hon menar att 

standardspråket är nödvändigt i vuxenlivet, både när det gäller studier och arbete. Hon menar 

också att barn och ungdomar vanligen inte använder standardspråk utan något som kan kallas 

för ungdomsspråk. Det är viktigt att skolan inte fördömer detta språk då det kan leda till att 

standardspråket förskjuts. Ungdomsåren är begränsade och ju närmre man kommer vuxenlivet 

ju större blir ens sociala och geografiska värld. Det gör att språkinfluenserna blir fler och 

ungdomsspråket försvinner mer och mer för att ge plats åt det mer standardiserade språket. 

Standardspråket ter sig inte särskilt viktigt för barn och ungdomar men ju äldre de blir ju 

viktigare blir det för dem att kunna yttra sig på ett korrekt sätt (Kotsinas, 1996:166).   

Westman (2001:128ff) menar, liksom Kotsinas, att man som vuxen behöver ett språk som är 

allmänt gångbart. Språket ska kunna fungera i många olika situationer och sammanhang. Skolan 

ska hjälpa eleverna att utveckla ett mångsidigt och välfungerade språk som accepteras i många 

situationer. Westman menar också att skolan har det viktigt uppdraget att lära eleverna 

skriftspråket. Som lärare måste man få eleverna att förstå att skriftspråket har en större 

räckvidd än talspråket. Med skriftspråket kan man nå ut till fler människor och till olika typer av 

grupper som finns i vårt samhälle.  

Strömquist (1988:76) menar att skrivundervisningen i skolan under årtionden varit utsatt för 

populärdrag som bland annat innebär att man bortser från skriftspråkets normer. Vidare menar 

lärare att elevernas kreativitet och produktivitet kan hämmas om man stramar åt regler och 

normer för språket.  Strömquist menar dock att detta synsätt inte har någon egentlig förankring 

i språkforskningen. Det är visserligen viktigt att elevernas skrivglädje och skapartillfälle inte dras 

åt sidan men ”det finns också skäl att anta att lusten att skapa med skriftspråkets hjälp avtar 

om eleverna inte upplever att deras skrivförmåga utvecklas” (Strömquist 1988:76). När eleverna 

känner att de utvecklas skrivmässigt blir kraven från deras egna håll också högre. De ställer 
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frågor som hur, vad och varför?  Vidare menar författaren att eleverna har rätt att få kännedom 

om skriftspråkets normer.  

Språket hos en människa är känsligt och om man som lärare fördömer en elevs språk kan 

känslan av att ”inte duga till” infinna sig hos eleven. För att undvika detta måste man som 

lärare finna en balans mellan ”vad” man skriver och ”hur” man skriver. Det ska finnas en balans 

mellan innehållet och språket i texten (Westman, 2001:129f). Westman är av åsikten att alla 

texter inte alltid nödvändigtvis behöver finrättas. Hon menar att man som lärare istället bör 

anpassa sitt rättande efter textens situation. Personliga texter menar Westman att man ska 

vara försiktig med. Om det handlar om resonerande texter är det dock viktigt att språket 

fungerar väl eftersom språket i dessa fall ger uttryck för tankar och idéer. Om elevernas texter 

ska nå ut till andra människor menar Westman att det är viktigt att språket är korrekt. 

Kommunikationen måste fungera på ett bra sätt och då förutsätts ett felfritt språkbruk 

(Westman, 2001:130f).   

I skrift behöver eleverna kunna använda ett allmänt gångbart och accepterat språk och det är 

skolans uppgift att eleverna lär sig detta. Samtidigt som eleverna lär sig det svenska 

skriftspråket måste de få känna att deras eget språk duger. Språkliga regler och normer får inte 

tvingas på eleverna så att de blir tysta och rädda för att uttrycka sig. Som lärare måste man lära 

eleverna när det kan fungera att använda sitt privata språk och när det mer lämpar sig att 

använda det mer normbundna skriftspråket (Westman, 2001:131f).  

2.3 Språk- och normförändring 

De språkliga normsystem som finns i det svenska språket är inte statiska utan de ändrar sig då 

språkanvändare bryter mot de rådande normerna. Om ett visst normbrott blir till mer regel än 

undantag kan det leda till att den rådande normen begränsas och normbrottet istället upphöjs 

till norm. Vid sådana tillfällen blir det ofta en diskussion kring vad som är rätt och fel i språket. 

Vilket uttryck eller ord är egentligen det rätta? Vad hör till det bättre språket? (Teleman 

1979:26ff). Enligt språkvårdare handlar det om att språket ska fungera så väl som möjligt i 
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kommunikativt avseende. Ett uttryckssätt är således bättre än ett annat om det är lättare att 

lära sig, lättare att använda i tal och skrift och lättare att säkert tolka (Teleman, 1991:65).  

Teleman (1991:74f) menar att det är svårt att bestämma vad som är rätt och fel i språket. 

Standardnormen kan variera på flera olika sätt. En språkvariant kan till exempel användas av 

vissa och ses som fungerande medan den kan ligga utanför standardnormen för andra. 

Standardnormen kan dessutom variera från en situation till en annan vilket betyder att den i ett 

visst sammanhang kan den vara rätt men i ett annat fel. Något som också är problematiskt är 

att normsystemet för standardspråket inte är fullkomligt kodifierat. Man kan inte anta att till 

exempel en viss formulering är felaktig bara för att den inte finns kommenterad i 

språkhandböcker. Teleman (1991:75) anser också att de handböcker som finns tillgängliga i 

svenska ofta kodifierar äldre normer och i många fall inte de som vid den aktuella tidpunkten 

för skrivandet väcker frågan om vad som är rätt och fel.  

2.4 Styrdokument och språkriktighet 

2.4.1 Läroplaner 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, tar inte upp något specifikt om kunskaper kring 

språket och vilken roll det ska ha i elevernas gymnasieutbildning. Den tar dock upp kunskap och 

lärande ur ett generellt och allmänt perspektiv. Ur detta perspektiv kan man utläsa att kunskap 

kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Lpf 94 innehåller ett visst antal uppnåendemål. Ett av dessa lyder: 

Mål att uppnå: 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program eller 

sådant individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. 

lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning 

 Kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och  

vardagslivet och för fortsatta studier. 
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Detta mål ger en bred och allmän bild av hur varje elev ska kunna använda sitt språk i tal och 

skrift efter avslutad utbildning. Det tar inte upp några specifika kunskaper angående det 

svenska språket.  

 Lpf 94 tar utöver uppnåendemål också upp mål som skolan ska sträva efter. Ett av dessa menar 

att skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i 

elevens studieprogram. Då ämnet svenska är ett kärnämne i gymnasieutbildningen, vilket 

innebär att alla elever på gymnasiet läser svenska, lämpar det sig att redogöra för vad 

kursplanerna för ämnet svenska tar upp angående kunskaper kring det svenska språket 

(www.skolverket.se). (2010-03-22) 

2.4.2 Kursplaner 

På gymnasiet läser man, som elev, antingen svenska eller svenska som andraspråk. Ämnet 

svenska är, som vi redan har nämnt, ett kärnämne. Ämnet finns representerat i tre kurser inom 

gymnasieskolan, Svenska A, Svenska B och Svenska C. Svenska A och Svenska B är kurser som 

alla elever, oavsett gymnasieprogram, läser. Svenska C är en kurs som endast ingår i vissa av 

gymnasieskolans program. Elever som inte läser dessa program har möjlighet att välja att läsa 

Svenska C som en valbar kurs.  

Vi har studerat kursplanerna för svenska på gymnasiet och tittat på de mål som finns i varje 

kurs. Svenska B berör ämnet ur ett litteraturperspektiv men också ur ett historiskt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Inget av målen med kursen behandlar specifikt kunskaper 

kring det svenska språket. Svenska C, handlar om muntlig och skriftlig kommunikation. Inte 

heller denna kurs innehåller mål som behandlar kunskaper kring det svenska språket. På grund 

av att varken Svenska B eller Svenska C behandlar eller specifikt tar upp kunskaper kring det 

svenska språket har vi valt att inte vidare fokusera på dessa kurser. Vi kommer istället att inrikta 

oss på kursen Svenska A och hur den tar upp kunskaper kring det svenska språket. 

Kursen Svenska A innehåller två uppnåendemål som kan knytas till kunskaper om det svenska 

språket och språkriktighet.  

http://www.skolverket.se/
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Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 

Eleven skall 

 kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat 

efter situationen och mottagaren 

 kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 

skillnader mellan talat och skrivet språk 

(www.skolverket.se) (2010-03-22) 

2.5 Svenskämnet  

Svenskämnet i den svenska skolan har under många år diskuterats och flera forskare har 

deltagit i debatten och givit sin syn på ämnet. Lars- Göran Malmgren redogör i sin bok, 

Svenskundervisningen i grundskolan (1996), för en uppdelning av svenskämnet. Han menar att 

man i svenskämnet kan utskilja tre olika ämnesuppfattningar. Hans uppdelning ser ut på 

följande sätt: Svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Malmgren (1996:87) menar 

att svenska som färdighetsämne fokuserar på att eleverna ska använda rätt teknik när det gäller 

att lära sig språkliga färdigheter. Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne handlar om att 

skolan, med en viss kanon, ska förmedla ett kulturarv till eleverna. Den tredje 

ämnesuppfattningen, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, berör undervisning som 

utgår från eleverna och deras förmågor och förutsättningar. Denna undervisning fokuserar mer 

på elevernas personliga utveckling än vad de andra ämnesuppfattningarna gör.  

Ulf Teleman har också gjort en uppdelning av svenskämnet. I boken Lära svenska (1991) menar 

han, liksom Malmgren, att man kan utskilja tre ämnesuppfattningar inom svenskämnet. Han 

menar att man kan tala om ”Svenska som språkträning” där det är fokus på färdighetsträning. 

”Svenska som språk och litteratur” vilket handlar om kunskap kring språket och litteraturen och 

”Svenska som livskunskap” där elevernas erfarenheter styr undervisningen. Man arbetar då 

utifrån olika projekt som har med livskunskap att göra, exempelvis ungdomsarbetslöshet, och 

http://www.skolverket.se/
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undervisningen går ut på att ge eleverna möjlighet att utveckla sina erfarenheter (Teleman, 

1991:27f).  

I boken Svenskämnet och svenskundervisningen (1999) menar Per Olov Svedner att 

svenskämnet kan kopplas samman med fyra olika begrepp: Litteratur, språk, muntlig 

språkträning och skriftlig språkträning (Svedner, 1999:15f). I sin presentation av dessa begrepp 

hänvisar han dessutom till Teleman och hans indelning av svenskämnet.  

Förutom att Svedner hänvisar till Teleman presenterar han dessutom annan forskning från 

Pedagogiska gruppen i Lund, som gjorts i ämnet. De har gjort undersökningar i svenskämnet 

och gör, liksom Teleman och Malmgren, en indelning av svenskämnet.  Deras indelning är dock 

något annorlunda. Uppdelningen ser ut på följande sätt: Svenska som färdighetsämne där det 

är fokus på muntlig och skriftlig språkträning, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

vilket handlar om litteratur och kulturarv och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne där 

man vill bredda elevernas erfarenhetsvärld genom att använda språket och litteraturen. 

Svedner menar att det är viktigt att inte fokusera allt för mycket på dessa indelningar då de till 

största del enbart är sammansättningar som inte förekommer i verkligheten (Svedner, 

1999:16). 

Malmgren, Teleman och Svedner talar alla om en uppdelning av svenskämnet och 

uppdelningarna påminner mycket om varandra. Begreppen varierar något men innehållet 

tenderar att vara relativt likt. Det faktum att forskarna refererar till varandra skulle kunna tala 

för att indelningarna på ett eller annat sätt har påverkat varandra.   

2.5.1 Svenskämnet i teori och praktik 

Att vara lärare i dagens skola innebär att man själv kan utforma, givetvis från kursplaner och 

andra skolförordningar, sin undervisning och detta kan kallas för medvetna lärarval. Man väljer 

att göra på ett sätt och väljer därmed bort andra. Oavsett bevekelsegrunderna så är detta 

konsekvensen av lärarens handlande. Man har som lärare olika förutsättningar och bakgrunder 

och detta påverkar i sin tur också svenskundervisningen. Även eleverna har individuella 

förutsättningar och bakgrunder som påverkar lärarens val av undervisning (Svedner 1999:10f). 
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Nedan presenteras en modell som visar på Svedners syn på undervisningssituationen och dess 

förutsättningar i ämnet svenska: 

 

------------- ------------ -------------- 

  

 

 

   

  

  Lärare: Elever 

  syften    förvänt- 

  ningar 

------------ ------------------   

 Effekter                                 Effekter 

     (Svedner, 1999:11) 

Allmän bakgrund: 

vetenskapsinnehåll, 

samhällskrav, 

skoldebatt, 

ämnesdebatt, 

ämnestradition 

Styrdokument: 

läroplan, 

kursplaner, 

skolplaner. 

 

Allmän bakgrund: 

språklig och 

sociokulturell bakgrund 

Individuella förutsättningar: 

värderingar, ambitioner, 

principer, teoretisk och 

praktisk 

undervisningskompetens; 

personliga egenskaper 

 

Undervisnings- 

situation 

 

Ramar 

Individuella förutsättningar: 

värderingar, attityder, 

behov, kunskaper, 

färdigheter, ambitioner, 

utvecklingsmöjligheter 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet har vi valt att ta upp den tidigare forskning som finns inom vårt område. 

Avsnittet berör vissa fenomen inom språkriktighet och även hur svenskämnet kan uppfattas av 

svensklärare på gymnasiet. Vi har valt att också ta med ett kortare avsnitt om bedömning av 

elevtexter då detta hör samman med hur man uppfattar språkriktighet. Då det saknas utförlig 

forskning kring språkriktighetsbegreppet och hur man tar upp det i skolsammanhang har vi valt 

att se språkriktigheten ur ett vidare perspektiv.  

Forskningen presenteras i stora drag enskilt då det är svårt att sätta forskningsresultaten i 

kontrast till varandra eller diskutera dem i jämförande syfte. För att man som läsare enklare 

skall få förståelse för vad forskningen tar upp och vad den har betytt för språkriktigheten har vi 

valt att belysa den tidigare forskningen på detta sätt. 

3.1 Svenskämnet 

Malmgren har kategoriserat lärare i olika porträtt i vilka hon försöker beskriva deras 

uppfattningar om svenskundervisningen. Hon fastställer att det inte går att utskilja endast ett 

svenskämne eller en uppfattning om svenskundervisningen. Lärarna redogör för olika 

personliga tankar och åsikter kring vad som är viktigt i ämnet och detta får sedan betydelse för 

hur lärarna väljer att undervisa. (Malmgren, 1992:70). I en annan studie om svenskämnet har 

man tittat på vad det undervisas om och hur lärare och elever uppfattar och värderar innehållet 

i undervisningen. Studien visar att svenskundervisningen lutar åt att hamna under det som man 

brukar kalla för formell färdighetsträning. Det handlar om att eleverna ska träna upp sin 

förmåga i att tala, läsa och skriva.  I studien förs en diskussion om att man borde flytta fokus 

från språkfärdigheten till att istället arbeta med språk i ett slags kunskapssökande arbete. Om 

man som lärare gör detta skapar man möjlighet för att eleverna tillgodogör sig kunskap och att 

de utvecklar sin språkliga förmåga. Fokus skall istället riktas mot innehållet i undervisningen och 

hur och varför man ska arbeta med det. Arbetet ska självklart göras genom att tala, läsa, skriva 

och lyssna vilket innebär att eleverna fortfarande blir färdighetstränade men att det till skillnad 
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mot förut har ett bestämt syfte. Som svensklärare skall man således utgå från innehållet i 

undervisningen och inte från arbetssätten (Bergman, 2007:332f). 

3.2 Reaktioner på språkfel i texter 

Det finns flera olika undersökningar som har gjorts då det gäller hur människor reagerar på 

olika språkfel i texter. 1976 gjorde Svenska språknämnden en undersökning bland huvudlärare i 

svenska. Syftet med undersökningen var att man ville beskriva de problem som fanns i den 

språkliga delen av svenskundervisningen. Man ville inte kartlägga de vanligaste felen högstadie 

- och gymnasieelever gör utan hur lärare förhåller sig till dessa språkliga företeelser. De svar 

som framkommit är exempelvis att svenskämnet lider av tidsbrist, ämnet är för splittrat, 

klasserna är för stora vilket påverkar undervisningen negativt och att kunskaperna gällande 

språk och grammatik är bristande hos eleverna. Dessutom känner sig många lärare osäkra på 

vilka språkliga normer de skall ta upp i undervisningen (Grünbaum 1976:4). Generellt är 

svensklärarna icke-accepterande gällande olika typer av språkriktighetsfel. Exempelvis i frasen 

”jag såg han” säger sig 96 % av lärarna inte acceptera den typen av skriftligt fel. Drygt hälften av 

dessa skulle dessutom korrigera uttrycket om det förekom i muntligt tal (Grünbaum 1976:14). 

Många av lärarna uttrycker svårigheter i att arbeta med språkfrågor och önskar ett tydligare 

samarbete mellan skolan och Svenska språknämnden (Grünbaum, 1976:23).  

En liknande undersökning har gjorts då man testat språkkänsla, normuppfattning och acceptans 

i sakprosa bland olika grupper av människor. Grupperna representerades av svensklärare, 

svenskstuderande på universitet, lärarkandidater samt tidningsredaktörer. Grupperna fick i 

uppgift att rätta texten och markera sådana fel som de inte accepterade. Resultatet visade att 

tidningsredaktörerna hade minst problem med att rätta texten. Detta skulle kunna bero på att 

de är relativt vana vid att granska olika typer av texter innan de går till tryck. Majoriteten av 

svensklärarna och lärarkandidaterna tog sig an uppgiften och rättade och markerade i texten. 

Det fanns dock några lärare som protesterade och menade att det var orimligt att rätta en text 

som var så pass dålig. De studerande utmärkte sig på så sätt att det fanns några av dessa som 

skrev om fraser och hela meningar i texten. Detta förekom inte hos de andra grupperna som 

ingick i studien. I det stora hela visade resultatet att svensklärarna och tidningsredaktörerna var 
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de som var minst tillåtande och som reagerade på flest språkliga fel i texten. Resultatet visar att 

det är normalt att avvika från standardnormen i skriftspråk men att avvikelserna dock är mer 

eller mindre godtagbara. Vissa språkliga fel verkar vara mer accepterande än andra (Westman 

2001:199ff). Undersökningarna av Grünbaum och Westman visar att svensklärare generellt sett 

är icke-accepterande gällande språkfel i texter.  

Ett experiment som också berör språkfel och acceptansen gentemot dessa visar att ju mer fel 

en text innehåller desto mer slarvläser människor. Krångliga formuleringar och dålig disposition 

påverkar texten och dess helhet negativt. Det tar också längre tid att läsa en text med många 

språkfel och avkodningen påverkas också negativt. Detta visar på att ett svenskt standardspråk 

därför är att rekommendera (Melin 2007:52ff). Melin (2006:4ff) presenterar sin forskning även i 

tidningen Språkvård. Melin visar där att texter med språkfel bedöms mer negativt än texter 

som är skrivna med ett korrekt språk.  

3.3 Bedömning av elevtexter 

Forskning kring hur lärare väljer att förhålla sig till elevers texter tar inte upp något specifikt om 

hur de bedömer språkriktighet. Det handlar mer generellt om hur lärare bedömer elevtexter. 

Denna forskning är dock relevant för vår studie då det handlar om hur lärare faktiskt tar sig an 

elevernas språk och hur de förhåller sig till det. Det kan kopplas till vår studie där vi undersöker 

vilka uppfattningar lärare har om språkriktighet. Till begreppet uppfattning kan man räkna flera 

saker, bland annat synsätt, åsikt och inställning. Det handlar således om hur man som lärare 

väljer att förhålla sig till något och hur man sedan anammar detta i sitt arbetssätt.  

I en rapport exemplifieras tre svensklärares sätt att kommentera och rätta elevtexter. Det 

handlar om vad man kommenterar, hur man utformar kommentarer och var man väljer att 

placera kommentarerna. Resultatet av studien visar att det finns tydliga skillnader i arbetssätt 

beroende på vilket program man undervisar på. Skillnaderna kan till viss del bero på personliga 

egenskaper hos lärarna. De som ingick i studien vill alla nå samma mål, det vill säga att eleverna 

skall bli goda skribenter. Men det finns dock skillnader i hur man lättast uppnår det. Vidare visar 

resultatet av undersökningen att lärarnas arbetssätt tenderar till att bli mer processorienterat. 
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Läraren syftar mer, men inte alltid, mot att kommunicera och ge respons hellre än att bevaka 

språknormer (Bergman-Claesson, 2003:6f).  

En undersökning som också berör elevtexter, men i detta fall kvalitén på elevtexter, visar på att 

elevernas texter blir längre och att deras stavning har förbättrats om man jämför med tidigare 

forskning, medan styckeindelning fortfarande ter sig problematiskt för eleverna. Utifrån 

resultatet hänvisar författaren till en utvärdering från 2003, där man har konstaterat ett 

minskat fokus bland lärare gällande formella skrivkunskaper. Det minskade fokuset ter sig dock 

inte ha påverkat de texter som studerats i undersökningen. Författaren är av åsikten att lärare 

eventuellt tycker att det är viktigt att eleverna har kunskaper om språket men att de har insett 

att det inte är tillräckligt givande att arbeta med enskilda språkliga moment. Vidare menar hon 

att skrivlust och skrivförmåga således inte hör ihop med språkriktighetsträning (Ciolek Laerum, 

2009:54f). Ciolek Laerum (2009) och Bergman-Claesson (2003) har ett gemensamt synsätt 

gällande undervisningen i svenska. De menar båda att lärarna bör fokusera på ett mer 

processorienterat arbetssätt än att kontinuerligt arbeta med språkträning. 

3.4 Gymnasieelevers skrivande 

Hultman och Westman (1977), presenterar en undersökning vars syfte var att ta reda på om 

gymnasieelever nådde upp till målet om skrivträning som fanns i läroplanen för gymnasieskolan 

vid den aktuella tidpunkten (Lgy 70). Vidare tittade forskarna närmare på gymnasieelevers 

texter och texter skrivna av vuxna för att kartlägga bland annat ordförråd, ordklassfördelning 

och syntax. De gjorde sedan en jämförelse mellan dessa grupper (Hultman och Westman 

1977:11ff). Resultatet av undersökningen kan uppfattas som dystert då gymnasieeleverna 

påvisade relativt stora brister vad gäller språkhanteringen. Vidare visade undersökningen att 

gymnasieeleverna generellt sett inte nådde upp till de krav Lgy 70 innehöll. 

Undersökningsmaterialet visade att gymnasieeleverna behövde större kunskaper i bland annat 

ordkunskap, interpunktion, stavning, förmågan att upptäcka och rätta sina egna fel och träning i 

att kritiskt läsa och analysera texter. Sammanfattningsvis fanns det relativt stora skillnader 

mellan gymnasieelevernas texter och texter skrivna av vuxna, där de vuxnas texter visade sig ha 

högre kvalité. Författarna menar att de fel och brister gymnasieeleverna påvisar i sina texter 
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bör behandlas genom en förstärkning av språkfärdighet i skolan. De menar att det i vissa fall 

kan fungera att ha ren språkriktighetsträning för att komma åt vissa särskilda språkfel men att 

det i stort handlar om att elevernas språkbruk bör förstärkas (Hultman och Westman, 

1977:258ff).  

En undersökning från 2001 handlar om de skriftliga normbrott som finns i gymnasieelevers 

specialarbeten. I studien undersöks dessa texter och man har tittat på vilka grammatiska fel 

som förekommer. Man har dessutom undersökt hur vanligt förekommande dessa fel är och vad 

det sägs om dessa fel i litteratur. Författaren, Knutsson (2001:35f), fann att de vanligaste felen 

gymnasieeleverna i studien gjorde var satsradning, konstruktionsfel, syftningsfel och 

kongruensfel. Att eleverna gör så många fel finner Knutsson tämligen förvånande då de har gått 

12 år i skolan och därmed borde ha tillägnat sig mer grammatiska och språkliga kunskaper. 

Knutsson (2001:39) menar att elevernas specialarbeten inte håller tillräckligt hög klass gällande 

språket om man ser till vad skolan, lärare, styrdokument och språkvårdare kräver. Även om det 

skiljer många år mellan Knutssons (2001) och Hultmans och Westmans (1977) undersökningar 

finns liknande tankar om gymnasielevers skrivande. De menar båda att eleverna gör många fel i 

sina skrivna texter och att kvalitén brister. Westman och Hultman (1977:259ff) menar i sin 

undersökning att språkträning i sig kan ge eleverna bättre språkkunskaper vilket talar emot 

annan nyare forskning som presenteras ovanför. 
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4. Metod 

I det här avsnittet beskrivs våra val av metod, urvalet i studien och förfarandet för studiens 

genomförande. Vidare beskrivs också det material som brukats samt en redogörelse av 

tillvägagångssättet vid analysen av rådata. Metoddelen består också av en etisk redogörelse för 

vår metod. Avslutningsvis beskrivs de möjliga konsekvenser metoden har fått för studiens 

resultat. 

4.1 Val av metod 

Metoden som används i diverse arbeten av detta slag skall framför allt utgå från studiens syfte. 

Den kvalitativa metoden lämpar sig bra om man vill förstå människors sätt att resonera och 

agera samt urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 1997:15f). Detta lämpade sig bra då vi 

hade för avsikt att intervjua ett antal svensklärare. Trost (1997:19) skiljer dock på de olika 

kvalitativa intervjuformerna genom graden av standardisering och strukturering. 

Standardisering å ena sidan betyder graden till vilken frågorna är desamma och även 

situationen för de intervjuade. Standard betyder avsaknad av variation liksom allt är likadant för 

alla. Detta skulle i praktiken betyda att intervjufrågorna är ställda i samma ordningsföljd, 

samma tonfall, exakt formulerade et cetera. Strukturering å andra sidan menar Trost (1997:20) 

är om intervjufrågorna har öppna frågor eller fasta svarsalternativ. Detta syftar således på i 

vilken grad intervjuaren lämnar utrymme till respondenternas möjlighet att påverka svaren 

under den pågående intervjun. Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån en låg grad av 

standardisering då vi anser att det lämpar sig bäst för våra kvalitativa intervjuer. Vår 

intervjuguide är utformad med öppna frågor där respondenterna får möjlighet att styra 

intervjun mer än i en intervju som utgår från fasta frågor. 

4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi har i vår uppsats och undersökning valt att inspireras utifrån en fenomenografisk teoretisk 

ansats då den lämpar sig mycket bra gällande människors uppfattningar och analysering av 

dessa. Det har inte varit alldeles självklart att skriva fram resultatet utifrån denna ansats då 
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resultatet bjöd många olika inriktningar gällande språkriktighet och därmed inte stämde 

överens med den fenomenografiska ansatsen under hela arbetets gång. Efter noga 

övervägande var det dock fenomenografin som lämpade sig bäst och vi har därför valt att 

inspireras av den. 

Inom den fenomenografiska ansatsen beskrivs människors sätt att uppfatta sin omvärld. En klar 

distinktion inom fenomenografin är den mellan hur något är och hur något uppfattas att vara. 

Vi väljer således att utgå efter den senare.  Då vi ämnar titta närmare på just svensklärares 

uppfattningar gällande språkriktighet ter sig den fenomenografiska ansatsen mest lämplig. Vårt 

syfte är inte att göra en filosofisk analys av hur något upplevs av människan, utan vår studie är 

mer en empiriskt grundad beskrivning och den belyser olika sätt att uppfatta världen. Den är 

empirisk på det sättet att vi gör ett försök i att analysera och beskriva vad svensklärare har sagt 

vid en intervju. Vidare vill vi beskriva hur ett fenomen i vår värld uppfattas av människor, i vårt 

fall svensklärare. Det innebär således att vi letar efter innebörder istället för förklaringar. Vår 

ansats utifrån den fenomenografiska är alltså att beskriva hur språkriktighet uppfattas av 

svensklärarna i undersökningen, inte hur något egentligen är (Larsson, 1986:12ff). 

4.3 Urval 

I studien ingick sju stycken svensklärare från sex olika skolor i västra Sverige. Två av 

respondenterna arbetar på en friskola medan de andra är anställda inom den kommunala 

verksamheten. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval (Trost, 

2005:108). Detta innebar att vi kontaktade lärare från våra vfu-perioder som vi lärt känna under 

utbildningens gång och på så sätt enkelt kunde få tag i. Snöbollsurvalet blev således att vi fick 

ytterligare lärare att intervjua genom våra tidigare kontakter. Vi har valt att inte ta hänsyn till 

lärarnas ålder eller kön då vi anser att detta inte är relevanta variabler i vår undersökning. Vi 

har heller inte valt att ta hänsyn till svensklärarnas etniska, kulturella eller religiösa bakgrunder.  
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4.4 Material och gjorda tematiseringar 

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av en diktafon. Intervjupersonerna fick innan 

intervjun ta del av uppsatsens ämnesområde. De tillfrågades också om det var i ordning att vi 

spelade in samtalet.  Deras konfidentialitet garanterades redan vid första kontakt men också vid 

själva intervjutillfället. Intervjupersonerna garanterades också rätten att avbryta intervjun eller 

sitt deltagande i examensarbetet om de så önskade. Alla medverkande fick också informationen 

att de i slutet av terminen skulle få ett exemplar av den färdigställda studien. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med låg grad av strukturering. Eftersom det finns få 

förstrukturerade eller standardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer, måste många 

analyser av de så kallade metodologiska avgörandena fattas på platsen, under intervjun. Detta 

ställer relativt höga krav på intervjuarna, som därav måste vara väl förberedda och pålästa inför 

den stundande intervjun (Kvale, 1997:19f). Vi som intervjuare och författare hade innan 

intervjun tagit del av olika begrepp inom det kvalitativa metodområdet för att kunna ta så 

många vetenskapliga vägar som möjligt under intervjun. 

Vi valde att använda oss av en intervjuguide med sex olika teman som behandlar språkriktighet 

på ett eller annat sätt (se bilaga).  Det övergripande temat var begreppet Språkriktighet som 

sedan behandlades av fem underliggande teman. Vi valde att alltid inleda med begreppet 

språkriktighet och behandlade de andra teman beroende på hur och vad intervjupersonen tog 

upp i sina svar. Därav blev intervjuernas struktur mycket öppen där specifika teman stod i fokus 

men utan att frågornas formulering eller ordningsföljd var bestämda i förväg (Kvale, 1997:119f). 

 4.5 Procedur 

Lärarna vi intervjuade kontaktades i god tid via e-post. De fick i detta mejl information om vår 

undersökning och att den berörde ämnet svenska. Vi valde dock att vara relativt sparsamma 

med informationen gällande uppsatsen. Vi gjorde detta för att intervjupersonerna inte skulle 

kunna förbereda sig inför intervjun och dess ämne och därmed eventuellt svara enligt ”våra 

önskemål”. De fick också information om de etiska aspekterna rörande uppsatsen. Intervjuerna 
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hölls på respektive skola och detta var också ett strategiskt val från vår sida. Trost (1997:41f) 

menar att det är av stor vikt att undvika störningar under intervjun och därmed hölls också 

intervjuerna i lärarnas skolmiljö, bakom stängda dörrar och utan åhörare. Intervjuerna leddes 

gemensamt av oss författare.  

Intervjuerna tog mellan 25-30 minuter. Innan intervjuerna startade informerade vi om de 

forskningsetiska aspekterna. Vi informerade åter igen om vår studies utgångspunkt, men med 

en återhållsamhet för att försäkra oss om att inte påverka intervjupersonernas svar. 

Intervjupersonerna fick under intervjun svara på frågor utifrån olika teman. Vi valde att inte visa 

vår intervjuguide för de inblandade lärarna, då vi inte ville att de skulle låta sig påverkas. Vi 

författare hade innan intervjun gått igenom eventuella inledningsfrågor under varje tema, vilka 

varierades i intervjuerna. Därefter ställdes uppföljningsfrågor eller sonderande frågor, då 

intervjuerna ofta föll sig mycket spontana, personliga och alla olika. Dessa frågor beskrivs som 

viktiga och användbara i en så kallad halvstrukturerad intervju (Kvale, 1997:124f). 

Direkt efter varje intervju transkriberades det inspelade samtalet. Alla intervjuer skrevs ner via 

dator, i programmet Microsoft Office Words, där vi återgav varje mening, ord, suck, skratt och 

paus. Kvale (1997:149) menar att det är viktigt att poängtera att den skriftliga intervjun inte är 

intervjuforskningens grundläggande data utan en konstruktion av en muntlig 

kommunikationsform.   

Intervjuerna analyserades sedermera utifrån en fenomenografisk ansats, vilket förklaras 

närmare under avsnittet (4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt.) 

4.6 Databehandling 

Intervjuerna transkriberades från muntligt tal till ett mer läsvänligt skriftligt material. Vi valde 

att skriva ner allt så ordagrant som möjligt med vissa ändringar av talspråksord som ”sånt” till 

”sådant” et cetera. Vi anser att detta var behövligt för att kunna analysera materialet och att 

det skulle vara så läsvänligt som möjligt för oss författare. De inspelade intervjuerna och den 

transkriberade texten lyssnades till och lästes flertalet gånger för att vi som uttolkare skulle bli 

förtrogna med texten (Patel och Davidsson, 2003:119f). 
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Resultatet analyserades sedan med en fenomenografisk ansats där vi tittade närmare på 

utsagor från intervjuerna. Efter att vi analyserat resultatet framkom fyra stycken olika 

uppfattningar om språkriktighet. Viktigt att poängtera är att det inte är lärartyper som 

framkommer i resultat och analys utan uppfattningar om språkriktighet bland svensklärare. Det 

är således inte så att en lärare står för en viss uppfattning och endast den. Det finns dock 

respondenter som mycket starkt står för den ena eller andra uppfattningen. 

Då man analyserar och tolkar sina intervjuer utifrån en fenomenografisk ansats går man igenom 

fyra faser (Alexandersson ref. i Starrin & Svensson, 1994:125ff). I den första fasen försökte vi 

skapa oss ett helhetsintryck av materialet. I fas två ville vi utskilja likheter och skillnader i 

utsagorna från intervjuerna. Detta gjordes genom att vi markerade utsagor i de transkriberade 

intervjuerna i olika färger som i sin tur stod för olika åsikter och tankar. Genom detta arbete 

kunde vi börja skönja olika uppfattningar om just språkriktighet. I den tredje fasen framkom 

tydliga beskrivningar av uppfattningarna som blev till så kallade beskrivningskategorier. 

Samtliga kategorier berör fenomenet språkriktighet men på olika sätt. Vidare valdes belysande 

citat ut från intervjuerna för att stärka beskrivningskategorierna. Vi valde sedan att komplettera 

citaten med tolkningar och kommentarer. Den fjärde fasen syftar till att beskriva den 

underliggande strukturen i kategorisystemet. I denna del av resultatet återfinns artlikheter och 

gradskillnader i kategoribeskrivningarna och således också studiens huvudresultat 

(Alexandersson ref. i Starrin & Svensson, 1994:127).  

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Patel och Davidsson (2003:69ff) menar och framhåller vikten av att alla deltagare skall 

informeras om undersökningsmetoder och studiens syfte. De menar vidare att deltagarna 

måste informeras om att deras medverkan är frivillig samt att de kan avbryta sitt deltagande i 

studien när som helst. Vidare är också vikten av att deltagarnas konfidentialitet garanteras. De 

ska även ha möjlighet att ställa frågor kring undersökningen, före under och efter själva 

intervjutillfället. Denna undersökning uppfyller de etiska aspekterna väl. Deltagarna 

informerades skriftligt om dessa i det mejl som skickades före intervjutillfället. Vi valde också 



30 
 

att skicka ett mejl efter intervjun ägt rum för att försäkra oss om att deltagarna kände sig väl till 

mods med intervjun och om de hade frågor att ställa. Deltagarna skall vid studiens slutfas också 

få ett färdigt exemplar av uppsatsen.  

4.8 Svagheter och styrkor i metoden  

I detta avsnitt redogörs bland annat valet av metod och de eventuella konsekvenser det fått för 

studiens resultat.  Vi ville analysera och tolka de uppfattningar svensklärare på gymnasiet har 

om hur viktigt det är med språkriktighet. Studiens syfte är således inte att beskriva en 

existerande verklighet utan hur verkligheten kan uppfattas. För att nå denna djupare förståelse 

lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst (Trost, 1997:33ff). Målet är inte att ge mätbar fakta utan 

att ge subjektiva uppfattningar om just språkriktighet. Resultatet har dock relevans för 

exempelvis svensklärare och rektorer på gymnasiet i den meningen att det kan ge upphov till 

nya frågor och uppfattningar.  

När intervjupersonerna kontaktades erhöll de ett informationsbrev där de etiska aspekterna i 

allra högsta grad presenterades. De garanterades att materialet skulle hanteras konfidentiellt i 

den meningen att deras namn och arbetsplats undanröjdes från all transkribering. De 

informerades också om rätten att avbryta sin medverkan i studien, både innan, under och efter 

intervjun ägt rum. Vi var relativt sparsamma med informationen om studiens syfte då vi ville att 

respondenterna skulle svara så ärligt som möjligt. Vi bedömde att det fanns en risk att 

respondenterna ville svara enligt våra önskningar. Patel och Davidsson (2003:78ff) menar att 

det är viktigt att det finns en tillit mellan intervjuaren och respondenten, för att svaren skall bli 

så ärliga som möjligt. Intervjutillfället inleddes med småprat och viss information om studien. 

Deltagarna hade då möjlighet att också ställa frågor om studien. Vi bedömer, med 

intervjusituationerna som grund, att det fanns en mycket god tillit.   

Våra tidigare erfarenheter av intervjuer är tämligen begränsade. Patel och Davidsson 

(2003:82ff) bedömer att det då kan finnas svårigheter i att fokusera och ställa relevanta 

följdfrågor. Vid intervjutillfället användes en intervjuguide med olika teman som behandlades 

och som till viss del styrde intervjun. Denna intervjuguide innehöll en låg grad av 
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standardisering. Vi menar att detta gjorde intervjusituation mycket avslappnad och 

samtalsliknande, då intervjuguiden behandlades i den ordning respondenterna svarade. Alla 

intervjuer genomfördes av två intervjuare. Trost (1997:43f)) menar att det finns både positiva 

och negativa effekter med att vara två intervjuare. Positivt i den meningen att två 

intervjupersoner kan öka möjligheten att observera både under intervjun och efteråt. Det kan 

också vara negativt då respondenterna hamnar i ett slags underläge med två intervjuare. Vi 

upplevde situationen med två intervjuare som både avslappnad och oproblematisk.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. Trost (1997:50ff)) menar att viss 

inspelningsutrustning kan hämma respondenterna. Detta är något vi funderat över, men 

tvingats bortse ifrån då diktafonen i allra högsta grad varit nödvändig, då vi har valt att tolka 

resultatet med en fenomenografisk ansats. Det var mycket viktigt för oss att kunna koncentrera 

oss på de vi intervjuade och inte behöva anteckna. Vi har i vidare mening också använt 

diktafonen när vi transkriberat vårt material. För att minska den påverkan som diktafonen kan 

ha utgjort, valde vi att starta den i god tid innan den betydande intervjun började. 

 

Alla respondenter som deltagit i studien har vi mer eller mindre en relation till, vilket kan ha 

påverkat tillförlitligheten i studien. En risk med detta, som vi tidigare också har nämnt, kan ha 

varit att de ville svara enligt våra önskemål. Samtidigt bedömer vi att de har varit ärliga i sina 

utsagor. Vi har informerat om att det är deras individuella unika upplevelser och uppfattningar 

vi är intresserade av. Alla vi kontaktade tackade ja till intervju och vi hade därmed inget bortfall. 

Vi kände också en tydlig mättnad efter sju intervjuer och bedömde det som nog för att 

analysera utifrån vår fenomenografiska ansats (Kvale, 1997:97f). 

 
Reliabilitet är ett kvantitativt begrepp och ett mått på hur tillförlitliga resultaten är i en studie. 

Ofta innehåller en sådan studie en hög grad av standardisering för att reliabiliteten skall vara 

god. En mätning vid en viss tidpunkt skall vid ytterligare mätning ge samma resultat vid en 

annan tidpunkt (Patel och Davidsson, 2003:98ff). Trost (1997:99ff) menar dock att reliabilitet 

inte är tillämpbart vid kvalitativa studier och därför något vi har utgått ifrån.  Vi har således valt 
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att ha en låg grad av standardisering vilket lämpar sig för just kvalitativa studier. Resultatet vid 

en studie liknande vår, behöver nödvändigtvis inte bli detsamma.  

 

Trost (1997:99ff) menar att tillförlitlighet är ett bättre tillämpbart begrepp inom just kvalitativa 

studier som vår. Tillförlitligheten ökar när läsaren kan ta ställning till ett resonemang hos 

respondenterna på samma sätt eller annorlunda än forskaren. Detta har vi eftersträvat i vår 

studie genom att läsaren kan följa diverse citat i resultatdelen. När vi som forskare ställer frågor 

kring ett och samma fenomen ur olika synvinklar och resonemang skapas en större 

tillförlitlighet då vår förförståelse för respondenternas svar ökar (Trost, 1997:99ff) 

Tillförlitligheten i denna studie bedöms som god.  

 

Patel och Davidsson (2003:79) menar att det inom empiriska undersökningar inte är nödvändigt 

att utgå ifrån teoretiska utgångspunkter. Då vårt syfte var att beskriva och analysera 

svensklärares uppfattningar om språkriktighet arbetade vi induktivt. Vi valde därför att 

intervjua först och därefter skapa en teori om vårt undersökta fenomen. Vi har således inte haft 

några givna teoretiska utgångspunkter.  

 

Generaliserbarhet är frågan om huruvida individers svar i en undersökning kan överensstämma 

med andra än de som ingick i studien Vårt resultat kan inte generaliseras eftersom vi har 

intervjuat ett fåtal svensklärare men däremot kan resultatet eventuellt vara överförbart. Med 

det menar vi att vårt resultat gällande uppfattningar om språkriktighet skulle kunna överföras 

till andra svensklärare (Patel och Davidsson, 2003:54). 
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5. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för det resultat som framkommit i vår undersökning. 

Resultatet presenteras med inspiration utifrån en fenomenografisk analys där uppfattningarna 

om hur viktigt språkriktighet är gestaltas i fyra olika beskrivningskategorier som går ifrån A till 

D.   

I den senare delen av vårt resultat har vi för avsikt att ytterligare beskriva uppfattningarna om 

språkriktighet och tydliggöra utfallsrummet. Vi ämnar också beskriva relationerna mellan 

beskrivningskategorierna i resultatet. Vi vill dels belysa de eventuella gemensamma drag 

kategorierna har och dels redogöra för det som skiljer dem åt. Det handlar således om 

artlikheter och gradskillnader mellan kategorierna. 

5.1 Bearbetning  

Studiens huvudsakliga syfte var att beskriva och analysera svensklärares uppfattningar om hur 

viktigt det är med språkriktighet. Genom att studera variationen av uppfattningar om detta har 

fyra beskrivningskategorier framkommit. Dessa har kunnat identifieras utifrån svensklärarnas 

svar om hur viktigt språkriktighet är. De fyra olika kategorierna som framkommit har sin grund i 

vår tolkning av svensklärarnas intervjusvar.  

Varje kategori underbyggs av citat från intervjuerna. Efter varje citat finns en siffra inom en 

parantes, exempelvis (3), vilket förklarar vilken intervju citatet kommer ifrån. I det här fallet 

handlar det om intervju tre. Den numrering som intervjuerna har fått är slumpmässig och den 

har inget samband med i vilken ordning intervjuerna genomfördes.  

Viktigt att poängtera är att det under kategori D finns många citat från en och samma informant 

nämligen från intervju 7. Anledningen till detta är att informanten står mycket starkt för 

uppfattningen i kategori D och därmed är det också svårt att placera in utsagorna från intervju 

7 under någon annan beskrivningskategori. Med detta i beaktande är det fortfarande inga 

lärartyper vi ämnar beskriva i vårt resultat utan lärares uppfattningar om hur viktigt 

språkriktighet är.  
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En del citat är redigerade då till exempel början eller slutet av ett svar kan vara borttaget. Detta 

markeras genom tre punkter … . Delar av vårt intervjumaterial har gjorts om till skriftspråk för 

att lättare kunna bearbetas. Värt att påpeka är att en av intervjupersonerna nämner sitt namn 

under intervjun. Vi har bytt ut detta namn till ett fingerat uttryck, nämligen NN. 

5.2 Beskrivningskategorier 

A. Språkriktighet är en mycket viktig del i svenskämnet 

Denna första kategori menar att språkriktighet skall genomsyras i både skriftlig och muntlig 

framställning. Det är frågan om att använda de svenska språkreglerna i största möjliga 

utsträckning. Det handlar vidare om att anamma ett så korrekt språkbruk som möjligt för att 

undvika diverse tveksamheter. Språkriktighet skall således ha ett stort utrymme i svenskämnets 

undervisning. Språkriktighet skall uppnås genom rättning av elevtexter, undervisning och att 

det vidare kan finnas med i flera av skolans ämnen.  

…detta med skriftlig språkriktighet, ska det ju i så fall vara de och dem och inte dom, det kan misstolkas, 

det kan bli vagt. För på en gång när det är vagt eller mångtydligt, så är det nånting som inte stämmer, då 

är det språket som inte är riktigt. Och likadant hur man försöker formulera sig med reglerna, när man 

pratar. Exempel på det muntliga, det är ju dock att man inte använder ord som inte passar, utan att man 

kommunicerar så att man ser att alla har förstått och att man använder sig av de vokabulärerna som är 

gängse, det som går att slå upp, det som går att verifiera. (2) 

Citatet ovan belyser hur läraren väger in språkriktighet i både skriftligt och muntligt 

kommunikation. Uttalandet kan också tyda på att det inom språket finns regler att följa och att 

det finns tydliga rätt och fel. Kommunikationen mellan människor skall vara så språkligt korrekt 

att det inte uppstår några misstolkningar.  

Jag tar upp det från det lilla, till det stora, så jag tar först ren ordbildning och jag tar det här med suffix 

och prefix, sen går jag till ordklasser och där emellan får de en uppsats där de får skriva, där jag sedan 

kollar att den delen funkar, att de har förstått det här med morfemen och så. Sen har vi ju ordklasser 

och då får de också en uppsats, där jag vill se hur de har sorterat in och då skriver jag om det är 

satsradning, det är formfel, beror det på ordklass, om de kan det eller inte. Sen tar jag upp satsdelarna, 

till slut. Och då kommer jag in på meningsbyggnad och satsradning. Så de här har gjort allt. (2) 
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…vi har ju en jättebra handbok som vi använder oss av…där finns det ett stycke som heter 

språkfärdighet. Där jobbar vi med olika delar, allt från grammatik, vi säger som såhär, till exempel 

prepositionsfel och vad har vi mer, tempusfel, att de byter tempus i en text, rena stavnings, stavningsfel, 

särskrivning eller. Sen kommer det ju annat, typ semantik, ordval, ordförståelse och är uttryck som är 

lite märkliga. Sista delen handlar mycket om meningsbyggnad, ja satsradning och såna där saker. Detta 

jobbar vi främst med i ettan, jag skulle säga hela hösten vigs åt detta. (4) 

Inom den här uppfattningen tas språkriktighet upp i stor utsträckning. Man har för avsikt att ge 

eleverna så stor språklig grund som möjligt. Detta sker genom undervisning om en mängd olika 

språkliga byggstenar. Uppföljning av diverse språkdelar kan också förekomma. Sista meningen i 

första citatet syftar till den mentorsgrupp som läraren i fråga har hand om.  

Hm, ett rättningsscenario…då kollar jag givetvis innehållet, det är på ett sätt, vad de har fått med för 

något, lite fakta och lite eget, men sen går jag alltså in och gör de här rättningsmarkeringarna. Jag rättar 

inte åt dom, utan att jag skriver till exempel ”ordval” och då får de byta ut det ordet och då får de en 

lektion på sig, sen ska jag ha in det och sen registrerar jag det. Jag skriver alltså inte in deras betyg förrän 

de är rättat. (2) 

Är det för mycket fel så får de göra om det. De får lämna in det igen helt enkelt. (6) 

Jag rödmarkerar väldigt ofta då sådana språkliga fel, om de använder fel ord, talspråk. Är det stavfel som 

gör att betydelsen blir annorlunda så markerar jag det. (1) 

Citaten ovanför visar på att man inte accepterar allt för många fel i elevernas texter. Det blir 

extra tydligt i första citatet i och med att eleverna inte får sina betyg förrän texterna är rättade. 

Man är av åsikten att eleverna måste jobba med sina texter och att de själva måste försöka 

komma på vad det är för fel de har gjort. Man gör inte jobbet åt eleverna genom att skriva hur 

det egentligen ska vara. 

Jag har ju exemplet när, historieläraren och jag, vi jobbar mycket ihop rätt mycket, och de skulle ha en 

uppsats i historia, och då sa han i förbifarten, ja NN kommer att titta på språket också och de blev 

vansinniga de här tjejerna. Men det är ju självklart, skriver ni bara för att skriva av er? Eller ska ni lära er 

språket samtidigt? Och det hade de ju inte tänkt sig, måste vi också titta över de regler och våra gamla 

uppsatser? Ja visst, det hänger ju ihop. (2) 

Och sen tror jag att man ska komma ihåg också att den här gamla devisen, som poppar upp med jämna 

mellanrum, att alla lärare är en svensklärare, den är väldigt bra. Men den fungerar sällan, tyvärr. (5) 
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…alla har ett ansvar som jobbar med eleverna. (3) 

Den här uppfattningen står för tanken om att det är bra att alla lärare tar sitt ansvar när det 

kommer till det svenska språket. Man kan göra det genom att samarbeta med varandra eller 

genom att låta alla lärare ta ett visst ansvar när det kommer till att titta över elevernas 

språkbruk. Tanken om att alla lärare är en svensklärare visar på att ansvaret kring elevernas 

språkliga utveckling är alltför stort för att endast ligga hos svensklärarna och att lösningen är att 

alla lärare hjälps åt. Att skriva enbart för skrivandets skull, är inte något man inom den här 

uppfattningen ser som något berikande.  

…Ibland känner man att man har lust att bli en sån här purist. Att bli som de på 1700-talet och välta bort 

alltihopa. (6) 

Ja man kan ju prata om det här att det är en väldigt stor påverkan från engelskan. Faca problemen och 

så vidare. Och ja, hade ni trevligt igår? Ja det var nice. Det börjar bli lite för mycket sånt. (6) 

Uppfattningen står för åsikten om att det korrekta språket ska vara på ett visst sätt. Man tycker 

inte om att språket utvecklas och förändras. Det skulle kunna ses som en traditionell syn på det 

svenska språket där man vill värna om det genuina och äkta i språket. Man tycker inte om att 

språket påverkas av andra språk och att det blir vanligt att man använder till exempel engelska 

ord blandat med svenska ord i en och samma mening.  

…om språket haltar väldigt mycket så kvittar det hur bra man kan ana att texten skulle kunna vara. (4) 

Citatet ovan visar på att språkriktigheten är mycket viktigt. Det framgår hur viktigt språket är för 

textens helhetsintryck. Om inte språket fungerar, faller också innehållet.  

B. Språkriktighet är en relativt viktig del i svenskämnet men det bör anpassas efter 

situation. 

Inom den här kategorin anser man att det finns svenska språkregler som man bör förhålla sig till 

men att de i vissa fall kan anpassas efter situation, texttyp och mottagare. Språkriktighet kan 

finnas med i undervisningssammanhang och visar sig också ibland genom rättning av elevtexter 

men det bör inte ses som ett ständigt inslag i svenskundervisningen. 
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När man talar om språkriktighet så måste man hela tiden prata om i vilken situation saker och ting 

produceras. Och då är det ju självklart så att det kan vara helt fel att skriva e i betydelsen ä, i en 

argumenterande uppsats, det kan vara helt okej när jag bloggar, när jag chattar, till och med kanske i en 

krönika om jag vill uttrycka mig på ett visst sätt. (3) 

Om vi går in och diskuterar detaljer, så glömmer vi det situationsbundna, vilket 

textsammanhang….Störande språkinslag ska givetvis, ska man jobba med och undvika, men jag kan 

också exempelvis också se att, vilket de nationella proven bekräftar att, jag kan skriva en MVG-uppsats i 

Svenska B men ändå använda dom till exempel. Göra småfel va.(3) 

Det kan ibland handla om att de ska lämna in, bara så att man får igång flödet. (5) 

Jag tycker till exempel att när de skriver sina projektarbeten att då ska de faktiskt vara korrekta, jag vill 

att de rättar dem så att de är språkligt korrekta, där tycker jag att det är viktigt. (3) 

Inom den här uppfattningen handlar det om att se på språkriktigheten utifrån sammanhanget 

och situationen. Det kan vara viktigt att arbeta med språkfrågor men det kan också vara mindre 

viktigt. Eleverna får lära sig att språket kan se ut på olika sätt och att det i olika situationer finns 

olika språknormer som råder. Man menar att ett bra språk inte enbart handlar om att texten är 

korrekt i förhållande till olika språkfrågor utan att det också handlar om en rad andra 

komponenter.  

När de skriver för, vi hade en utställning här, där de gör posters och har på rådhuset, de gör tidningar, då 

ska man jobba med så att språket blir korrekt, men åter igen, det beror på sammanhanget. Skriver de 

nationella prov är det faktiskt så att man kan göra slarvfel, för man hinner inte jobba igenom texten. (3) 

Citatet ovan visar på att man vill att eleverna ska lära sig när det kan vara viktigt att jobba med 

språket i texterna, det vill säga när det finns en tydlig mottagare av texten. Men man bör som 

svensklärare däremot ha förståelse för att exempelvis tidsbrist kan påverka kvalitén i språket. 

De får ju lära sig att skriva dom, alltså d o m, på grundskolan så sitter det i sen. I engelskan måste man ju 

ha en klar åtskillnad där, till exempel mellan they och them. Det är ingen som helst diskussion där om 

vad som är riktigt. Då det är konstigt här, tendensen blir att det blir mer och mer accepterat på något 

sätt att skriva dom. Och jag tycker även såhär att sig med e och sånt kan vara lite mer personligt 

tilltalande kanske, i brev och sånt. Men kanske inte liksom i seriösa texter, då skriver man ju ofta med i. 

(6) 
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Den här uppfattningen menar att språket är dynamiskt och i ständig utveckling. Det som inte 

fungerade igår kanske kan fungera imorgon. Texttypen ska dessutom styra huruvida ett visst 

språkbruk är fungerande eller inte. Det finns således rekommendationer över vad som är 

lämpligt respektive olämpligt men det kan variera beroende på till vem man skriver och vad 

man skriver.  

Ja, det finns ju såna här gränsfall när man säger han är större än mig, eller längre än mig. Han är längre 

än jag heter det ju egentligen, än jag är alltså. Så egentligen är det ju ett fel men det har ju blivit så 

accepterat. Ehh, jag kan ju inte säga det, jag såg han igår, för det blir ju grammatiskt fel. Det heter ju jag 

såg honom igår. Men här i halland så säger man det så, jag såg han igår. (6) 

Uppfattningen visar på att det finns olika saker att ta hänsyn till när det handlar om språket och 

språkbruk. Ett dialektalt uttryck kan skapa funderingar och det kan vara svårt att veta hur man 

ska förhålla sig till det. Uttrycket kan gå emot de språkliga normer som finns men ändå kan det 

vara så pass utbrett och vanligt förekommande att man kan stöta på stora protester då man 

menar på att det är ett språkligt fel.  

Jag har ju undervisat på väldigt, väldigt många program på skolan eftersom jag har varit lärare så länge 

och trots allt är det så här att elever är intresserade av olika saker. Och språkriktighet, grammatik och 

svenska kanske inte ligger överst på de elevernas önskelista som du har just nu. Det är skillnad om du 

har elever som kanske tänker sig att bli lärare, som vill bli, ja lära sig språk, ja som vill kunna hålla tal, 

lära sig retorik. Tänk att få undervisa i Svenska C till exempel där du bara har elever som vill lära sig 

svenska. Så är det ju inte riktigt för mig just nu. Utan man vill ju lära sig saker men det gäller ju att göra 

det drägligt på något sätt, för både dem och sig själv. Så det ser olika ut. (5) 

Till viss del måste man ju då ägna sig lite mer till språkriktighet i svenska två där faktiskt bristen av 

språkriktighet brister och man har svårt att göra sig förstådd. (7) 

Citaten belyser att arbetet med språkriktighet är viktigt men att man som lärare ändå anpassar 

sig efter de elever som man undervisar. Beroende på vilka elever man har så blir 

undervisningen på ett visst sätt. Man rättar sig efter den situation man befinner sig i och 

försöker göra det bästa av det. Språkriktighet är således situationsbundet.  
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C. Språkriktighet bör beaktas med viss försiktighet och som svensklärare bör man vara 

tillåtande i språkliga sammanhang 

Inom den tredje kategorin framkommer uppfattningen om att man som svensklärare i vissa fall 

bör anta en tillåtande roll i språkliga sammanhang. Tillåtande i detta fall handlar om att ge 

utrymme för elevernas språk och kreativitet. Vidare kan man som svensklärare alltså bortse 

från vissa språkliga normer. Man ser därav inte språkriktighet som det allra viktigaste inslaget i 

svenskämnet men att det ändå skall finnas med i periferin.  

…Jag tänker mig en sån med rödpenna i hand, som får elever vad man ibland kan kalla för 

rättstavningsprinsessor, som inte vågar uttrycka sig. Samtidigt så tycker jag också, måste jag erkänna att 

ja, det får ju vara hyfsat korrekt, både för den som ska lyssna på en person och alltså hur man uttrycker 

sig. (3) 

Inom den här uppfattningen tas kontrasten, mellan oro för att eleverna inte vågar uttrycka sig 

och att en viss språklig kunskap måste finnas, upp. Läraren uppfattar språkriktighet som något 

som kan hämma elevernas förmåga att uttrycka sig men att språkriktighet i viss mån också 

spelar roll. 

Jag kan tycka att svenskan är ett så underbart ämne men samtidigt så fruktansvärt att undervisa i för de 

tycker att det är så värderande eleverna. När de skriver en text om sig själva och så går jag in och petar i 

den så petar jag i dom. Ditt språk ligger så nära din självbild. (4) 

Citatet kan uppfattas som att man bör ha en viss respekt för elevens text och att den är 

personlig. Eleverna kan tycka att svensklärarens ”petiga” stil är nedvärderande och detta är 

något som citatet ovan uppmärksammar. Citatet kan uppfattas som att en viss försiktighet 

därför bör efterstävas. 

…jag har ingenting emot att dig, mig, sig blir dej och mej och sej, därför det förändrar inte ordens 

innebörd. (5) 

Inom den här uppfattningen tas förändringen i språket upp. Det som inte förändrar ordens 

innebörd bör accepteras, i det här fallet orden som i skrivet språk kan accepteras som dej, mej 

och sej.  
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…jag har alltid tyckt att den muntliga delen är den viktigaste. Det är ändå den delen man använder mest 

och den som man kan göra sig förstådd med, i andra hand kommer då skriftliga delen och i tredje hand 

litteraturförståelse, enligt mina prioriteringar. (1) 

Den här uppfattningen belyser att det finns en slags kategorisering inom svenskämnet och att 

den muntliga delen är den viktigaste.  

Hur stor vikt jag lägger ner på språkriktighet i mitt ämne? Inte mycket, eftersom jag försöker som alla 

lärare att följa målen. I Svenska A i och för sig så är det i och för sig basicmål och det är inte särskilt svårt 

att få ihop de målen. Men jag kan inte säga att det är det jag lägger störst vikt på, eftersom jag gillar det 

muntliga så lägger jag en del vikt på det muntliga under vårterminen, att de lär känna varandra…jag är 

mer intresserad av deras skrivprocess. (1) 

Citatet ovan står för uppfattningen att språkriktighet inte är det man bör lägga störst vikt på 

eftersom det muntliga i högre grad är viktigare. Skrivprocessen ses som en viktigare del och det 

kan betyda att det kreativa skapandet sätts i fokus mer än att språkriktighet eftersträvas. 

Ja, det är ju till exempel det här med, han är större än mig. Det tycker jag väl att det kan gå an. Det är ju 

så accepterat nu så. Frågan är om man ska sitta och rätta sånt. (6) 

Här finns uppfattningen om att vissa uttryck kan te sig mer acceptabla än andra och att man 

som lärare eventuellt inte ska titta närmare på sådant. 

Därför att det hänger ihop, just språkriktighet och hur du skriver och uttrycker dig är personligt. Och det 

är tufft att sätta betyg på det ibland. Det är mycket lättare att sätta betyg i grammatik där man kan säga 

att det är rätt och fel, du kan läsa på till nästa gång. Men jag kan inte säga att nästa gång måste du 

uttrycka dig bättre. Det är ett problem. (5)  

Uppfattningen i det här citatet står åter igen för dilemmat med att elevernas texter är 

personliga och det svåra i att bedöma språkriktighet.  

…då förlitar jag på mina äldre kollegor som säger att man ska sikta in sig på tre grejer, för annars blir det 

övermäktigt för eleven…och så får man givetvis vara lite försiktig när det gäller stavning och sånt där. (4) 

Om det är väldigt många fel så kanske man inte går in och markerar allting, för då blir det för mycket va. 

(6) 
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Om det är vissa elever som har problem med stavning och sånt så kanske man inte går in och petar i 

allting men i varje fall det viktigaste. (6) 

Ibland ger det inte effekt att rätta. (5) 

Citaten ovan står för uppfattningen om att man som lärare bör rätta med måtta och inte 

överbelasta eleven med allt för mycket rättning. Det ska således ligga på en sådan nivå att 

eleven faktiskt kan ta till sig lärarens kommenterar. Här betonas alltså en viss försiktighet 

gällande rättning. 

Ja, vad har vi mer, ja satsradning, men det tycker jag inte är så allvarligt, det är helt okej. (3) 

Citatet syftar till vilka språkfel som kan förekomma i elevernas texter. Inom kategorin menar 

man att det finns vissa språkliga och grammatiska fel som är mer godtagbara än andra. 

D.  Det är inte relevant eller meningsfullt att arbeta med språkriktighet i svenskämnet 

Den här beskrivningskategorin rymmer uppfattningen om att man som svensklärare bör ägna 

sin undervisning åt viktigare och mer utvecklande aktiviteter än att arbeta med språkriktighet. 

Man skall således inte ha med språkriktighet i sin undervisningsplanering. Uppfattningen 

rymmer också tanken om att man ur en pedagogisk synvinkel inte bör gå in i elevernas texter 

och kommentera alternativt rätta språket. Om språkriktighet tas upp sker det från initiativ av 

eleverna eller diskuteras enskilt mellan läraren och eleven. 

Ja nu när jag har kommit till insikt och jobbat ett tag har jag insett att det inte finns något som heter 

språkriktighet. Utan det handlar bara om att kunna uttrycka sig och att jag blir förstådd men att kunna 

det på olika nivåer. (7) 

Sen tror jag inte att man har samma krav idag på att man ska uttrycka sig lika väl. Så du kan påverka 

även om du inte uttrycker dig 100 procent rätt. (5) 

Den här uppfattningen kan ge uttryck för att man ogillar att sätta etikett på begreppet 

språkriktighet. Det handlar mer om att kunna utrycka sig och göra sig förstådd men hur man gör 

det kan eventuellt spela mindre roll. 
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Det största felet man kan göra som svensklärare är att ägna massa tid åt språkriktighet till bekostnad av 

till exempel läsa och läsa och läsa och läsa. För det är det enda som jag tror kan ge eleverna ett riktigt 

språk. (7) 

Inom den här uppfattningen ger man uttryck för att det är läsningen som är det primära inom 

svenskämnet och att språkriktighet inte bör belysas i någon större utsträckning. 

Jag rättar inte, aldrig nånsin…av två anledningar, för att jag tror inte att det ger något och det är den 

allra viktigaste anledningen. Jag har några få elever som kanske kan ta till sig den typ av rättning som är 

mer traditionell med en penna och kanske kan ta till sig det och göra bättre i nästa moment. Det finns ju 

elever som är såna. Och den andra anledningen, ja man måste väga den tid man lägger på att just rätta 

mot till att eleverna faktiskt lär sig något av det. Där tror jag att det gör det inte. (7) 

Inom den här kategorin är man av uppfattningen att rättning inte är ett fungerande verktyg då 

man vill utveckla elevernas språkliga förmåga.  Citatet ger också uttryck för att det inte är den 

rätta vägen att gå för att uppmärksamma eleverna gällande språkriktighet.  

Såna saker som språkriktighet skulle jag aldrig ta upp i en helklass därför om man åter igen tänker, 

Vygotskji och den närmaste utvecklingszonen så finns det inte nåt tillfälle då eleverna är i den 

utvecklingszonen. Sen kan man göra det om, ja alltså om eleverna själva märker att det här med de och 

dem, det är ju inte så att de inte vet att det finns men när de känner att de vill veta. Då kanske det är 

fem elever som verkligen undrar och då kan jag ta den genomgången med just dom. (7) 

I citatet refereras det till psykologen Vygotskij och att just språkriktighet inte finns med i den så 

kallade utvecklingszonen. Språkriktighet är inget som bör tas upp i klassrummet utan med 

elever som på eget initiativ önskar handledning i språkriktighet.  

Jag tror stenhårt på att man utvecklas genom att skriva och genom att öva på. Och man då har drillats in 

i massa röda bockar att ju fler man har desto sämre är det så klart att det är det man vill ha men då 

måste man på något sätt drillas bort från det och drillas in i att skriva är det viktigaste. (7) 

Inom den här uppfattningen belyser man det viktiga skrivandet och att man bör lära eleverna 

att ”röda bockar” i rättningssammanhang inte är bevis på hur duktig elev man är. Man bör 

istället fokusera på skrivande. 
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5.3 Beskrivningskategoriernas utfallsrum 

Resultatet visar fyra åtskilda sätt att uppfatta språkriktighet.  Dessa fyra uppfattningar har 

framkommit efter att vi har studerat intervjumaterialet mycket noga och länge. Vi har utgått 

ifrån hur viktigt svensklärarna i undersökningen tycker att språkriktighet är och på detta sätt 

har de fyra uppfattningarna också kommit till. Man kan se utfallsrummet utifrån en skala där 

språkriktighet å ena sidan kan ses som en mycket viktig del i svenskämnet men å andra sidan 

också kan ses som en irrelevant företeelse. 

A- Språkriktighet är en mycket viktig del i svenskämnet 

B- Språkriktighet är en relativt viktig del i svenskämnet men det bör anpassas efter 

situation. 

C- Språkriktighet bör beaktas med viss försiktighet och som svensklärare bör man vara 

tillåtande i språkliga sammanhang 

D- Det är inte relevant eller meningsfullt att arbeta med språkriktighet i svenskämnet 

För att tydliggöra och förklara innebörden i dessa väljer vi att ytterligare sätta ord på 

utfallsrummet: 

I kategori A får språkriktigheten en mycket stor plats och detta syns tydligt genom bland annat 

rättning av elevtexter samt i undervisningen. Språkriktighet ses sedermera som ett centralt 

begrepp inom skolans alla moment och det är något eleverna bör få med i sitt register. Inom 

den här kategorin uppfattas språkriktighet som något värdefullt och primärt.  

I kategori B ser man språkriktighet som en situationsbunden företeelse. Inom den här kategorin 

ryms uppfattningen om att språkriktighet alltså beror på situation mer än att det bör tas upp i 

varje moment. Man bör följaktligen ta hänsyn till olika saker som kan påverka undervisningen 

om språkriktighet, exempelvis elevunderlag och texttyp. 

I kategori C kan språkriktighet liknas vid ett sekundärt fenomen i svenskämnet. Det kan till viss 

del finnas med i undervisningen men den ses inte som den viktigaste delen inom svenskan. En 
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viss varsamhet bör efterstävas i både rättningssammanhang och undervisning för att inte 

hämma elevernas språkliga kreativitet. Det finns vidare en acceptans gentemot elevernas språk 

och det innebär att språkets normer inte alltid behöver följas. 

 I kategori D får språkriktighet inget utrymme alls och ses således som något oviktigt. 

Språkriktighet ses inte som något centralt i svenskämnet och man menar att elevernas språkliga 

förmåga inte utvecklas genom att arbeta med språkriktighetsfrågor.  Man menar istället att 

eleverna utvecklar sitt språk genom att arbeta processorienterat och att de inte lär sig genom 

att läraren rättar språket. Om språkriktighetsfrågor mot förmodan skulle tas upp är det på 

elevernas initiativ.  

5.3.1 Rättning av elevtexter 

När det gäller rättning av elevtexter är detta någonting som alla kategorier mer eller mindre tar 

upp. I kategori A och B kan man utskilja uppfattningarna om att språkriktigheten är viktig i 

svenskämnet, vilket visar sig bland annat vid rättning av elevernas texter. Man rättar i stor 

omfattning elevernas texter och gör markeringar som eleverna sedan måste ta till sig. I kategori 

A finns en tydlig uppfattning om att rättning är ett verktyg för att uppnå språkriktighet. Det 

läggs stor fokus på att rätta och kommentera elevernas språkbruk. Inom kategori A finns också 

uppfattningen om att elevtexterna skall bearbetas och bedömas efter hur god språkriktigheten 

är. Vidare läggs det alltså stor vikt vid språkriktighet i alla situationer då språket brukas. En klar 

distinktion mellan kategori A och B är att man i kategori B ser språkriktighet som något mer 

situationsbundet och därmed något som inte alltid nödvändigtvis behöver synas genom 

rättning. Med andra ord finns det tillfällen då språkriktighet inte alltid behöver styra rättningen. 

Det finns således tillfällen då läraren bortser från språkriktighet och också accepterar att elever 

använder ett mindre korrekt språk. Men detta beror helt och hållet på situation eller på vilken 

mottagare texten har. 

I kategori C finns språkriktighet genom rättning också med, men i mycket mindre omfattning. 

Man menar att språket är något högst personligt och således något man bör ta hänsyn till då 

man rättar. Medan man i kategori A och B ser rättning som ett mer eller mindre kontinuerligt 
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inslag i arbetet menar man i kategori C att en mer tillåtande rättning bör efterstävas. Det kan 

innebära att man bortser från vissa språkriktighetsfel i elevtexterna och efterstävar en 

kreativitet i språket mer än att språket skall vara så korrekt som möjligt. 

I kategori D uttrycks en stark skeptisk syn på språkriktighet. Medan man i A och B lägger stor 

fokus på att rätta elevtexter läggs ingen energi på att rätta i kategori D. Man menar att 

språkriktighet inte alls uppnås via rättning. Om man som i kategori A och B lägger ner tid på att 

rätta menar man i kategori D att det arbetet är meningslöst då eleverna inte tar till sig den 

informationen. Mellan kategori C och D finns det ett relativt gemensamt synsätt genom att man 

vill framhäva innehållet och kreativiteten i texterna, hellre än ett felfritt språk. Den klara 

distinktionen mellan kategori C och D är dock att man i C faktiskt menar att man bör bearbeta 

och rätta texterna medan man i D inte är av den åsikten. 

5.3.2 Språkriktighetsundervisning 

Med språkriktighetsundervisning avses i vilken utsträckning man tar upp språkriktighetsfrågor i 

sitt arbete med eleverna. Detta kan ske på olika sätt och olika mycket. 

Språkriktighetsundervisning finns med i kategori A, B och C fast på skilda sätt medan det i 

kategori D helt saknar stöd. Gällande språkriktighetsundervisning är det i kategori A och B som 

detta får störst utrymme. I A tas språkriktighet upp i både skriftlig och muntlig framställning. 

Man diskuterar språkriktighetsfrågor i stor utsträckning och kan också testa elevernas 

kunskaper i det. Man vill i kategori A medvetandegöra språkriktighetens betydelse i olika 

sammanhang och det får således en stor roll i undervisningen. Man värnar om det svenska 

språkets genuinitet och att språket ändå bör följa de språkliga normer som finns. Det kan i 

vidare mening eventuellt betyda att man inte gärna ser inslag av andra språk i svenska språket. 

Gällande kategori B finns det likheter med kategori A när det gäller att man tar upp 

språkriktighet i undervisningssammanhang men att det i kategori B dels beror på situation och 

dels på vilka elever man undervisar. Vidare menar man i kategori B att språkriktighet kan vara 

viktigt i vissa sammanhang men mindre viktigt i andra.  
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I kategori C finns språkriktighet med i undervisningen men det finns andra moment inom 

svenskämnet som får större utrymme. Det som är unikt för kategori C är att man inte låter 

språkriktighet prägla allting man arbetar med i ämnet utan att man lägger energi och tid på 

andra moment. Med detta menas att språkriktighetsundervisning kan förekomma men i litet 

omfång. Inom kategori C kan det också vara personliga intressen som ligger till grund för 

språkriktighetsundervisningens omfång medan man i A och B uppfattar språkriktighet som ett 

kontinuerligt och nödvändigt inslag. 

I den sista kategorin, det vill säga kategori D, finns en mycket klar distinktion i synsätt då det 

handlar om språkriktighet och dess roll i undervisningen. Man har i kategori D uppfattningen 

om att det inte finns någon mening med att arbeta med språkfrågor och det finns således inte 

med i undervisningen. Kategori D skiljer sig därför från A, B och C så pass mycket då de tre 

andra kategorierna, i olika grad, uppfattar språkriktighet som något mer eller mindre viktigt i 

undervisningen. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera de resultat och de tolkningar som gjorts i vår studie. Vi har 

valt att dela upp diskussionen i två delar. Ena delen berör rättning och hur man förhåller sig till 

språkriktigheten i elevers texter. Den andra delen berör undervisning och hur man som 

svensklärare väljer att ta upp språkriktighet där. Vi har valt att utgå ifrån dessa områden då det 

visade sig att lärarnas uppfattningar om språkriktighet syns mest inom just undervisning och 

rättning.  

6.1 Rättning av språkriktighet i elevtexter 

Inom de fyra kategorierna i resultatet framkommer fyra skilda sätt att se på språkriktighet 

gällande rättning av elevtexter. Lärarnas uppfattningar om hur man ska förhålla sig till rättning 

går isär. Kotsinas (1996:165f) menar att det är skolans uppgift att lära ut standardspråket då det 

är detta språk man till största del använder i vuxenlivets olika situationer. Westman 

(2001:128ff) menar också att man som vuxen behöver ett gångbart språk och att skolan skall 

utveckla ett mångsidigt och välfungerande språk hos eleverna.  Kotsinas liksom Westmans 

uttalanden kan jämföras med kategori A och B där man i stor utsträckning arbetar för att 

eleverna skall närma sig ett standardspråk genom rättning. Samtidigt som Kotsinas menar att 

standardspråket bör eftersträvas i skolsammanhang säger hon också att skolan inte kan bortse 

ifrån ”ungdomarnas språk” och att detta språkbruk inte alltid bör ses som något negativt 

(Kotsinas 1996:165f). Detta går att relatera till den uppfattning som kommer till uttryck i 

kategori C där man har en viss acceptans gentemot elevernas språk. Detta skulle kunna tala 

emot den uppfattning som framkommer i kategori A där man menar att de standardnormer 

som finns i språket bör efterföljas och att kommunikationen mellan människor kan bli bristande 

om inte språket är korrekt. Då rättning inte alls förekommer i kategori D kan man ställa sig 

frågande till huruvida man i kategori D ser på standardspråk. Eftersom uppfattningen står för 

åsikten om att det inte finns något som heter språkriktighet och att detta i vidare utsträckning 

inte kommer till uttryck genom rättning, skulle det kunna tala för att standardspråk är något 

som inte eftersträvas.  



48 
 

Kotsinas uttalande om att skolan har ett ansvar gällande standardspråket kan sättas i relation 

till gymnasieskolans läroplan (Lpf 94) och framför allt till ett av uppnåendemålen. Detta mål 

handlar om att eleven skall kunna uttrycka sig i tal och skrift så att språket blir välfungerande 

efter avslutad utbildning. Inom kategori A och till viss mån även i B kan man anta att detta mål 

delvis uppnås genom rättning av elevtexter. I kategori C där man inte fokuserar lika mycket på 

rättning och språkriktighet framkommer det inte lika tydligt hur man faktiskt uppnår 

ovanstående mål. Eftersom man verkar föra en mer försiktig rättning kan man anta att man vill 

uppnå målet på annat vis än via enbart rättning. I kategori D där man har uppfattningen om att 

rättning av elevtexter inte genererar i någon slags språklig utveckling kan man anta att man ser 

skrivprocessen som det rätta verktyget. I och med att man inte rättar elevernas texter är det 

således inte via rättning man når ovanstående uppnåendemål. 

I Svenska språknämndens undersökning från 1976 framkom det att svensklärare generellt sett 

var icke-accepterande till olika slags språkriktighetsfel. Att det stod illa till med elevernas språk- 

och grammatikkunskaper var också något som framkom i undersökningen (Grünbaum, 1976:4). 

Trots att undersökningen härstammar från 70-talet kan man se vissa likheter med 

uppfattningarna i vår undersökning. Det är framför allt i kategori A man accepterar få språkliga 

fel vilket kan jämföras med språknämndens resultat. I kategori B finns det också likheter men 

med skillnaden att man ibland kan bortse från vissa regler.  Grünbaum (1976:14) redovisar att 

96 procent av lärarna i undersökningen av Svenska språknämnden inte accepterade frasen ”jag 

såg han” medan man i kategori C i vissa fall skulle kunna acceptera en sådan fras. Detta stärks 

genom ett liknande citat ur kategori C: ” Ja, det är ju till exempel det här med, han är större än 

mig. Det tycker jag väl att det kan gå an. Det är ju så accepterat nu så. Frågan är om man ska 

sitta och rätta sånt”.  Man kan också se att kontrasten mellan språknämndens undersökning 

och kategori D i vår undersökning ter sig relativ stor. Medan man i undersökningen i hög grad 

inte accepterar språkfel uppmärksammar man i kategori D över huvud taget inte språkfel. 

I Melins artikel (2007:52ff) presenteras forskning som visar att texter med språkfel påverkar 

läsare negativt på så sätt att det förlänger lästiden samt att avkodningen blir lidande. Melin 

menar därför att ett standardspråk är att rekommendera. Resultatet i de gjorda experimenten 
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står långt ifrån den uppfattning som kommer till uttryck i kategori D där man inte korrigerar 

språkfel alls. Uppfattningen i kategori A får stöd i Melins experiment som också menar att ett så 

korrekt språk som möjligt är att föredra. Experimentens resultat kan också ställas mot den 

uppfattning som finns inom kategori B där man rättar mer eller mindre beroende på situation. 

Med Melins resultat i beaktande kan man ställa sig frågande till i vilka situationer det skulle 

kunna vara okej med texter som innehåller språkfel. Även förhållningssättet i kategori C där 

man intar en mer försiktig roll i rättningssammanhang stämmer inte helt överens med Melins 

forskning.  

Strömquist (1988:76) menar att rättning av elevtexter är något som diskuterats länge inom 

skolans dörrar. För att stärka elevernas kreativitet och skrivglädje valde många svensklärare 

under 1980-talet att bortse ifrån skriftspråkets regler. Detta menar Strömquist är fel då 

eleverna har rätt att få kunskaper om skriftspråkets normer. I kategori A och B kan man se 

liknande tankar som Strömquist står för medan man i kategori C ser kreativiteten som det 

viktigaste inslaget i elevernas skrivande och att man ibland kan bortse från vissa regler. Man är 

istället av den uppfattningen att rättning kan hämma elevernas skrivutveckling snarare än att 

främja den. I kategori D står man i ännu större utsträckning för att rättning enbart når ut till 

några få intresserade elever och därför något som kan tala emot Strömquists åsikter.  

Kategori B uppfattar rättning som en situationsbunden företeelse vilket kan kopplas till 

Westmans tankar kring rättning. Hon menar att man som lärare bör anpassa sitt rättande 

beroende på texttyp och menar vidare att allting, inte alltid, behöver rättas. Uppfattningen 

inom kategori B står även för att man som skribent bör anpassa sitt språk efter mottagare, 

vilket Westman också står för. Hon menar således att språket bör vara korrekt när det skall nå 

ut till andra människor (Westman, 2001:129ff). 

Westman uttrycker också tankar som kan kopplas till uppfattningen inom kategori C där man 

menar att man bör rätta med försiktighet. Regler och normer får enligt Westman inte stå i 

vägen för kreativiteten och skrivlusten vilket också återfinns i kategori C där man menar att 

regler och normer inte alltid behöver sättas främst (Westman, 2001:131f). Westmans tankar 
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överensstämmer inte med uppfattningen i kategori A där språket alltid bör rättas och heller inte 

med kategori D där språket aldrig rättas. 

Bergman-Claessons (2003:6f) undersökning visar att det finns skillnader i arbetssätt hos 

svensklärare då de kommer till att kommentera elevtexter. Undersökningen visar också att 

svensklärarnas arbetssätt gällande rättning tenderar till att bli mer processorienterat. Det har 

blivit viktigare att ge kommunikativ respons till eleverna istället för att bevaka språknormer 

genom rättning och åter rättning. Vårt resultat stödjer delvis denna forskning då kategori C och 

kategori D också menar att processkrivande är viktigt men vår studie talar samtidigt emot 

forskningen eftersom kategori A och B representerar uppfattningar som föredrar den mer 

traditionella formen av rättning.  

6.2 Språkriktighetsundervisning 

Svedner (1999:10f) presenterar en modell, avsnitt 2.5.1, där undervisningssituationen i ämnet 

svenska beskrivs. Han menar att lärare respektive elever har med sig olika slags bagage in i 

skolans värld vilket påverkar svenskundervisningen. Som lärare har man exempelvis 

skoldebatten, ämnestraditionen och samhällskraven att ta hänsyn till och dessutom har man 

olika individuella förutsättningar att förhålla sig till. Dessa förutsättningar kan bestå av 

värderingar, kompetens och personliga egenskaper.  Som elev har man också olika bakgrunder 

och förutsättningar som tas med in i skolans värld vilket svensklärarna bör ha i beaktande. Vad 

Svedner menar är att dessa två grupper skall förenas i svenskundervisningen. Förutom 

bakgrund och förutsättningar har man också styrdokumenten att rätta sig efter. Denna modell 

kan på olika sätt kopplas till alla fyra kategorierna i resultatet. I kategorierna framkommer fyra 

olika sätt att uppfatta ämnet svenska och språkriktighet. Dessa fyra uppfattningar behöver inte 

vara riktiga eller felaktiga utan kan tvärtom ses som ett bevis för hur svenskundervisningen 

faktiskt fungerar och att man som lärare har olika mål och uppfattningar om svenskämnet och 

språkriktighet. I de uppfattningar som framkommit syns en tydlig skillnad i undervisningen om 

språkriktighet och detta kan enligt Svedner bero på alla de komponenter man som svensklärare 

har att ta hänsyn till. Detta syns bland annat i kategori B där man kan anpassa sin 

språkriktighetsundervisning efter de elever man undervisar och även efter situation. Det syns 
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också i de tre övriga kategorierna eftersom man som svensklärare har gjort vissa specifika val 

vilket också styr språkriktighetsundervisningen. 

Malmgren (1992:70) har liknande resonemang kring svenskämnet och svenskundervisningen 

som Svedner har. Hon menar således att svensklärares personliga tankar och åsikter kring vad 

som är viktigt i ämnet också präglar undervisningen. Vårt resultat kan kopplas samman med 

Malmgrens och Svedners tankar. I de uppfattningar som framkommit i vår undersökning kan 

man eventuellt anta att det är personliga intressen och kunskaper som också styr arbetet med 

språkriktighet.  

Vårt resultat kan kopplas till de uppnåendemål som ryms i kursen Svenska A. Målen handlar 

bland annat om att eleverna efter avslutad kurs ska kunna anpassa sitt språk efter situation och 

mottagare och att de ska känna till skillnaden mellan talat och skrivet språk. I kategori A och B 

blir det tydligt att arbetet med språkriktighet speglar kursmålen men på något olika sätt. I 

kategori B står man mycket tydligt för att det är situationen och mottagaren som styr graden av 

språkriktigheten vilket ett av målen i kursplanen också trycker på. I kategori A, där man lägger 

stor vikt vid språkets regler och normer, återspeglas också ett av målen i kursplanen.  I kategori 

C, där man inte lägger lika stor vikt vid arbetet med språkriktighet, framkommer det däremot 

inte lika tydligt hur man uppnår målen. Liknande resonemang kan man föra gällande kursmålen 

i Svenska A och kategori D där språkriktighet inte förekommer i undervisning.  

Malmgren, Svedner och Teleman talar alla om en uppdelning av svenskämnet där tre 

ämnesuppfattningar framställs. Alla tre författare beskriver liknande indelningar av 

svenskämnet och kan därav slås samman till en gemensam uppdelning.  Man kan således som 

svensklärare se ämnet utifrån 1. Svenska som språk- och färdighetsämne, 2. Svenska som 

litteraturhistoriskt ämne, 3. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Uppfattningarna i 

kategori A och delvis i B skulle därför kunna kopplas samman med svenska som språk- och 

färdighetsämne då man anser att det är viktigt att eleverna lär sig att använda språket korrekt, 

och då man i hög grad arbetar med språkriktighetsundervisning. I kategori A och B kan man 

anta att svenskämnet i stor grad handlar om just språkträning medan man i kategori C och D 

kan se en större spridning av svenskämnets tre uppdelningar, vilket också kommer till uttryck i 



52 
 

språkriktighetsundervisningen. Man arbetar således inte lika mycket med språkriktighet eller 

inte alls.  

Bergman (2007:332f) har i sin doktorsavhandling kommit fram till att man bör flytta fokus från 

språkfärdighetsundervisning till en mer innehållsbaserad sådan. Hon menar att många lärare 

arbetar med ett bestämt arbetssätt men att de istället borde utgå från innehållet i ämnet. Man 

ska således i sin undervisning inte utgå från specifika språkfrågor. Bergmans forskning får 

mindre stöd i kategori A där man faktiskt arbetar utifrån specifika språkfrågor och därav tränar 

eleverna i att använda språket så korrekt som möjligt och även kollar av att eleverna har 

förstått vissa språkmoment, exempelvis särskrivningar. Forskningen får däremot mer stöd i 

kategori D där man alltid utgår från skrivande och på så sätt utvecklar elevernas språkliga 

förmåga.  

Ciolek Laerum (2009:54f) konstaterar utifrån sin undersökning att lärare har insett att 

språkkunskaper är viktigt men att dessa inte blir bättre då att eleverna tränas i enskilda 

språkliga moment. Man blir således inte en bättre skribent för att man arbetar med 

språkriktighetsträning. Detta talar emot uppfattningen i kategori A där språkriktighet får stort 

utrymme. Forskningen får delvis stöd av kategori B som har uppfattningen att språkriktighet 

inte behöver prägla all undervisning. Inom kategori C får forskningen stöd då man lägger 

mindre fokus på språkriktighet. I kategori D tar man helt avstånd från undervisning av 

språkriktighet då man anser att eleverna ändå inte utvecklas på det sättet eller genom träning i 

enskilda språkliga moment. Man kan därför anta att kategori D representerar en pedagogik som 

Ciolek Laerum framhåller.  

I undersökningen av Hultman och Westman (1977:258ff) visade det sig att gymnasieelever har 

stora brister gällande språket och författarna menar att det kan löna sig att arbeta med enskilda 

språkliga moment. Man menar därför att man som lärare bör stärka elevernas språkbruk och 

att det kan ske genom språkriktighetsträning. Författarna står för ett motsatt synsätt om man 

jämför med Ciolek Laerums forskning. Hultman och Westmans resultat kan således antas 

stämma överens med uppfattningen inom kategori A och delvis också i kategori B men tala 

emot uppfattningarna som kommer till uttryck i framför allt kategori D men också delvis i 
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kategori C. Man bör dock ha i beaktande att Hultmans och Westmans undersökning 

härstammar från 1970-talet och att den således kan ses som något inaktuell. Vi valde dock att 

ta upp forskningen då vårt resultat påvisar att dessa tankar fortfarande kommer till uttryck i 

svenskundervisningen.  

I undersökningen av Knutsson (2001) framkommer det att gymnasieelever gör många språkliga 

fel när de skriver. Han finner detta mycket förvånande och menar att eleverna bör ha större 

kunskaper efter 12 år i skolan. Knutsson menar att om man ser till vad skolan, lärare och 

styrdokument kräver, vad gäller språkriktighet, har gymnasieeleverna tämligen dåliga 

kunskaper (Knutsson 2001:39). Vårt resultat visar dock att man som svensklärare har olika 

uppfattningar och ställer olika krav på sina elever gällande språkriktighet. Man kan anta av 

Knutssons resonemang att lärare har ett slags gemensamt krav på vad elever bör ha med i sitt 

språkregister men vårt resultat visar att det finns olika uppfattningar om just detta. I kategori A 

ställer man relativt höga krav på elevernas språkriktighet. I kategori B ställer man ibland höga 

krav på elevernas språkbruk. I kategori C ställer man inte särskilt högra krav gällande 

språkriktigheten och i kategori D verkar man inte ställa några krav alls.  

Vårt resultat kan på ett eller annat vis kopplas samman med vissa delar i den tidigare 

forskningen som finns inom svenskämnet och dess olika delar. Resultatet stödjer delvis viss 

forskning men talar också i viss utsträckning mot den. Detta syns genom att en uppfattning kan 

stödja viss forskning samtidigt som en annan talar emot den. Vårt resultat visar på att det finns 

flera olika uppfattningar om ett och samma fenomen, i vårt fall språkriktighet. Man kan alltså se 

vårt resultat utifrån en skala där uppfattningarna om språkriktighet går från att uppfatta 

språkriktighet som en mycket viktig del i svenskämnet, till uppfattningen om att det är 

meningslöst att arbeta med språkriktighet. Vidare kan detta tyda på att det inom svenskämnet 

delvis finns en komplexitet som på ett eller annat sätt också påverkar undervisningen i svenska. 

Denna komplexitet har Svedner (1999:10f) försökt belysa i sin modell (se avsnitt 2.5.1). Man 

kan anta att det inte bara är språkriktighet som uppfattas på olika sätt utan också andra 

moment och delar i svenskämnet.  

 



54 
 

7. Avslutning och förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt avser vi att förtydliga det som framkommit i vår studie genom att dra vissa 

sammanfattande konklusioner. Vi vill också ge våra personliga förslag till vidare forskning i 

ämnet. 

Vår studie visar att det finns olika uppfattningar om språkriktighet och hur det skall komma till 

uttryck i ämnet svenska. Att ett fenomen, i vårt fall språkriktighet, kan uppfattas på olika sätt 

ter sig inte särskilt förvånande. Det är dock intressant att se hur ett och samma fenomen kan 

uppfattas på så skilda sätt som vår studie har visat. Ytterligheterna visar att språkriktighet kan 

uppfattas som bland det viktigaste i svenskämnet men att det också kan uppfattas som något 

högst oviktigt.  

Det faktum att läroplaner och kursplaner inte tar upp hur man ska arbeta med vissa moment 

inom svenskämnet kan antas påverka hur svensklärare uppfattar och arbetar med 

språkriktighet. Detta har i vår studie visat sig genom rättning av elevtexter och undervisning. 

Vårt resultat talar för att man som svensklärare därav gör personliga val och formar sin 

undervisning som man själv föredrar. Det behöver i sin tur inte betyda att svensklärarna i vår 

undersökning bortser ifrån vissa mål gällande elevernas språkutveckling men att tolkningen av 

målen påverkar hur svenskämnet kommer till uttryck.  

När det gäller förslag till vidare forskning vore det intressant att få elevernas uppfattningar, 

åsikter och upplevelser av språkriktighet och hur de anser att det bör komma till uttryck i 

skolan. Vi har i vår undersökning valt att framföra svensklärares uppfattningar och därav 

bortsett från mottagarna, eleverna. Hur tycker elever att man skall arbeta med språkriktighet? 

Anser de att man blir hjälpt av diverse språkliga rättningar? Vidare vore det alltså intressant att 

se effekterna av svensklärarnas uppfattningar om språkriktighet. 

En ytterligare forskning som vore intressant att få ta del av är en som berör orsakerna till att 

uppfattningarna om språkriktighet ser så olika ut.  I vår undersökning har vi enbart snuddat vid 

en eventuell orsak till varför uppfattningarna skiljer sig åt. En mer grundläggande undersökning 

vore därför att förespråka.  
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