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Abstract 

The aim of my thesis is to map out the attitudes and opinions of professional and future 

teachers in relation to the spoken language. The study has been conducted through an initial 

survey that was followed up by four in-depth interviews, two with professional teachers and 

two with prospective teachers. The study is of a qualitative nature and supports the socio-

cultural perspective. In the syllabus for the Swedish language, the Swedish National Agency 

for Education determines which position the spoken language should have in the classroom. 

According to the syllabus, the purpose of the language is to develop people's identity, give 

people the opportunity to express their feelings and thoughts while at the same time being 

receptive to other people's feelings and thoughts. Furthermore, The Swedish National Agency 

for Education believes that it is important to have a rich and varied language to be able to be a 

part of the society. In my research, it has been found that this view is shared by many teachers 

regardless of category. However, there are differences in how teachers work with the spoken 

language in the classroom and what is considered accepted within the spoken language. The 

result also indicates that the oral language spoken at school is affected by the type of oral 

language the pupils are used to at home. 
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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete är att utforska vilka åsikter och inställningar som 

yrkesverksamma och blivande lärare har i förhållandet till talspråket. Kartläggningen har skett 

genom en inledande enkät som utmynnade i fyra fördjupande intervjuer, två med 

yrkesverksamma lärare och två med blivande lärare. Undersökningen är av kvalitativ art och 

tar stöd i det sociokulturella perspektivet i den teoretiska utgångspunkten. Skolverket statuerar 

i kursplanen för svenskämnet vilken ställning talspråket bör har i klassrummet. Enligt 

kursplanen ska språket utveckla människors identitet, ge människor möjligheten att uttrycka 

sina känslor och tankar och samtidigt vara mottaglig för andra människors känslor och tankar. 

Vidare anser även Skolverket att för att kunna vara en del av samhället är det viktigt att ha ett 

rikt och varierat språk. I min forskning har det framkommit att denna syn delas av många 

lärare oavsett kategori. Dock finns det skillnader i hur man arbetar med språket i klassrummet 

och vad som anses vara accepterat inom talspråket. Resultatet tyder även på att hemmiljön 

påverkar det talspråk som eleven bär med sig in i skolvärlden. 

Nyckelord: Vygotskij, talspråk, språkattityder, svordomar, språklig medvetenhet

  



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................... 2 

2. Teori och forskningsbakgrund ........................................................................................ 3 

2.1 Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................... 3 

2.2 Styrdokument ..................................................................................................................... 4 

2.3 Barnspråket hos yngre elever .............................................................................................. 5 

2.4 Språklig medvetenhet ......................................................................................................... 6 

2.4.1 Fonologisk medvetenhet ...................................................................................................................... 7 

2.4.2 Morfologisk medvetenhet .................................................................................................................... 8 

2.5 Lek med talet ...................................................................................................................... 9 

2.5.1 Lekar som utvecklar den fonologiska medvetenheten ....................................................................... 10 

2.5.2 Lekar som utvecklar den morfologiska medvetenheten ..................................................................... 10 

2.6. Språklig stimulans ............................................................................................................ 11 

2.6.1 Hemmiljön och talspråket ................................................................................................................... 12 

2.7 Samtalsgrammatik ............................................................................................................ 13 

3. Metod ......................................................................................................................... 15 

3.1 Metodologisk ansats ......................................................................................................... 15 

3.2 Val av metod och genomförande ....................................................................................... 15 

3.3 Avgränsningar, urval och representativitet ......................................................................... 17 

3.4 Databearbetning ............................................................................................................... 19 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ........................................................................ 20 

3.6 Forskningsetiska principer ................................................................................................. 21 

4. Resultat ...................................................................................................................... 23 

4.1 Deltagare .......................................................................................................................... 23 

4.2 Resultat från enkät och intervjuer ..................................................................................... 23 



 

5. Diskussion och analys .................................................................................................. 31 

5.1 Resultatanalys och diskussion ........................................................................................... 31 

Lärarnas förståelse för teoretiska begrepp .................................................................................................. 31 

5.2 Metoddiskussion .............................................................................................................. 38 

5.3 Förslag på vidare forskning ................................................................................................ 39 

Referenser ...................................................................................................................... 40 

Bilaga 1 - Missivbrev till enkätdeltagare ............................................................................ 1 

Bilaga 2 – Enkätfrågor ...................................................................................................... 1 

Bilaga 3 – Frågeområden till intervjuer ............................................................................. 1 

Bilaga 4 – Enkätresultat .................................................................................................... 1 

Bilaga 5 – Diagram ........................................................................................................... 1 



 

1 

1. Inledning 

Barn har ett talspråk som inte är lika välutvecklat som en vuxens. Deras språk är fortfarande 

under utveckling och en del barn pratar det som ofta benämns som barnspråk (definieras i kap 

2.3). Vid övergången till skolvärlden kan barnspråket skapa problematik för barnet (Svensson, 

2009, s. 129) och därmed får läraren lägga resurser på att underlätta övergången mellan 

hemmet och skolan. Inom skola sker undervisningen till stor del genom muntlig 

kommunikation mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Det är genom dessa samtal 

med andra som eleverna kan lära sig nya ord och deras former samt användningsområden. Det 

talade språket följer sedan med eleven in i det skrivna språket när eleverna lär sig skriva. När 

eleverna börjar skriva självständigt för att skapa texter försöker de ofta, i så stor utsträckning 

de kan, att stava orden själva utan hjälp från läraren. Det de använder som stöd i det 

självständiga skrivandet blir således det egna språket, talspråket. Eleverna skriver orden så 

som de låter när de uttalar dem. I ett klassrum där eleverna tillhör grundskolans tidigare år kan 

man höra hur eleverna säger orden högt innan de skriver dem. Man kan även höra att de 

upprepar orden både under skrivningen av dem samt när de läser ordet de precis skrivit.  Jag 

anser att det talade språket har stor betydelse för elevernas utveckling, både inom skrift samt i 

sin identitet. Dock vet jag inte vilka åsikter som mina framtida kollegor har i denna fråga. 

Således ligger undersökningens fokus på vilka attityder och inställningar som lärare har kring 

talspråket hos elever samt hur talspråket kan påverka elevens utveckling.  

Talspråket är en stor del av vår dagliga kommunikation. Det talspråk som tillhör oss och hur 

vi brukar det kan visa vem individen bakom de sagda orden är. Under min uppväxt hade jag 

en nära vän som ofta uppfattades som ouppmärksam när den blev tilltalad. Jag fick ofta höra 

”Va’ saru, saru?” som svar på det jag precis sagt eller frågat. Detta uttryck blev med tiden 

automatiserat hos vår vän. Något vi märkte ett par år senare när det räckte med att bara säga 

vännens namn för att få höra uttrycket. Med tiden blev uttrycket alltså en del av vår vän och vi 

började identifiera det med vår vän även när andra använde sig av uttrycket. Än idag kan jag 

komma att tänka på min gamla barndomsvän när jag hör uttrycket sägas av någon annan. 

Vi har sedan barndomen blivit präglade in i ett språk som vår familj och omgivning använder. 

Detta sker sannolikt omedvetet från omgivningen då språket oftast bara är något som finns 

kring oss och då överförs mellan människor. Att kunna föra samtal med olika typer av 
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mottagare och framstå som kunnig och belevad är kriterier som återfinns hos många 

människor. Detta kan leda till att vi ofta reagerar andra människors sätt att använda språket. I 

en del fall kan det vara ett talspråk som är mer avancerat än vår egna kommunikationsförmåga 

men oftast sker en reaktion när vi kommer i kontakt med talspråk som kan anses vara 

vårdslöst, vilket i sin tur leder till att vi kan tycka att personen, som nyttjar ett sådant språk, är 

mindre begåvad. Mina fördomar för det sistnämnda talspråket och dess användare har väckt 

det intresse för det talade språket som detta examensarbete handlar om. 

1.1 Syfte 

Syftet är att utforska yrkesverksamma lärares samt blivande lärares åsikter och inställningar 

till talspråket och vilken vikt de lägger vid talspråkets betydelse för elevens språkutveckling. 

Min hypotes ligger i att det kan skilja åsikts- och inställningsmässigt mellan dessa två 

kategorier av lärare. Anledningen till att jag tror att det kan finnas skillnader mellan de två 

lärarkategorierna är för att de har olika erfarenheter med sig in i undersökningen. De 

yrkesverksamma har en annan utbildning bakom sig och har samlat på sig åsikter och 

kunskaper genom sina år som yrkesaktiva. De blivande lärarna har alla läst den nya 

lärarutbildningen. Genom utbildningen får de med sig ny forskning och skapar sina 

värderingar och åsikter utifrån de teoretiska kunskaper de fått genom utbildningen. 
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2. Teori och forskningsbakgrund 

I det följande avsnittet presenteras relevant forskning kring talspråk och vilka faktorer som 

kan påverka talspråket hos eleven. Även den teoretiska utgångspunkt som har fungerat som 

mina glasögon vid analysen av resultatet presenteras. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Lev S Vygotskij (f. 1896 d.1934) är ett namn som inom skolvärlden är vitt känt. Under sina 

verksamma år forskade Vygotskij inom den sociokulturella traditionen. Han har haft stort 

inflytande inom pedagogiken i Sverige sedan pedagoger runt om i världen, särskilt i USA, 

uppmärksammat honom under 80- och 90-talet (Kroksmark, 2011, s. 446). Vygotskijs teori 

grundar sig i att människans reflexer och psykologiska funktioner, som är medfödda, 

utvecklas när människan kommer i kontakt med kulturella verktyg. Ett av dessa kulturella 

verktyg är, enligt Vygotskij, språket (Kroksmark, 2011, s. 450). För att kunna utveckla sitt 

tänkande behöver barn utveckla sitt språk. Tänkandets resonemang utvecklas och framförs 

med hjälp av språket som verktyg. Barnens språk byggs upp i det sociala ursprung barnet har 

och är starkt präglat och påverkat av samspelet mellan individen och samhället samt barnet 

och föräldern (Partanen, 2007, ss. 35-36). Samspelet mellan barnet och föräldern är därför 

essentiellt för barnets utveckling. Genom att komma till insikt om betydelsen av samspelet 

mellan barn och vuxna för tänkandets utveckling kan arbetet med att skapa en brygga mellan 

hemmet och skolan i barnets språkliga utveckling påbörjas (Partanen, 2007, s. 40).  

Vidare menar Vygotskij att människan befinner sig i ständig förändring och utveckling. I 

situationer där vi samspelar med andra finns det oupphörligen möjligheter för oss att lära oss 

från andra människor genom att anamma deras kunskaper och erfarenheter. Genom att 

utnyttja det vi redan kan och de redskap vi behärskar kan vi kollektivt lära oss nya redskap 

som vi kan utnyttja individuellt. Detta leder oss in på den proximala utvecklingszonen som är 

ett medierat lärande där vi kan uppnå nya kunskaper i samspelet med andra individer, 

kunskaper som är utom vårt räckhåll om vi skulle försöka nå den själva (Kroksmark, 2011, ss. 

450-451).. I ett medierat lärande samspelar vi tillsammans med andra individer och något 

föremål, exempelvis ett läromedel. Detta skapar en dialog mellan individerna, men även 

mellan individen och läromedlet samt inom den enskilda individen. Det ställs även frågor 
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mellan individerna men den enskilda individen ställer samtidigt frågor till enbart sig själv 

(Partanen, 2007, ss. 56-57). 

2.2 Styrdokument 

Skolans arbete styrs genom de föreskrifter som Skolverket tillhandahåller. Den skrift som 

lärarna har mycket kontakt med och aktivt arbetar med är Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016). Läroplanen föreskriver vilken värdegrund 

skolan vilar på samt vilket uppdrag skolan har. Vidare föreskriver även läroplanen vilka mål 

och riktlinjer skolan har. I de olika ämnenas kursplaner kan man finna vad eleverna ska lära 

sig. I första kapitlet under rubriken Skolans uppdrag står det att ”[s]pråk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (Skolverket, 2016, s. 9). I läroplanens andra kapitel där skolans 

övergripande mål och riktlinjer presenteras står det skrivet att ”[s]kolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på 

ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2016, s. 13). Det är således ett nationellt uppdrag för 

alla verksamma lärare att säkerställa att varje enskild elev kan bruka det svenska språket i tal, 

att eleven känner tillit till sin kommutativa förmåga och att språket är sammankopplat med 

elevens identitetsutveckling.  

När man blickar in i kursplanen för svenskämnet möts man direkt av Skolverkets definition av 

språkets betydelse. 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

(Skolverket, 2016, s. 247)  

Genom vidare läsning i syftet för svenskämnet blir man snart upplyst om att undervisningen 

ska ”bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och 

kommunikativa förmågan” (Skolverket, 2016, s. 247). Elevernas språkliga och 

kommunikativa förmåga stärks när undervisningen ger eleverna möjligheten att utveckla 

kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt och vilka normer som råder inom språket 

(Skolverket, 2016, s. 247).  
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Kursplanen använder sig av fem förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom 

undervisningen. Två av dessa förmågor kan kopplas till elevernas talspråk och det är dessa 

som min forskning kommer att knyta an till. Dessa förmågor är att eleverna ska kunna 

”formulera sig och kommunicera i tal och skrift” (Skolverket, 2016, s. 247) och att eleverna 

ska kunna ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” (Skolverket, 2016, s. 

248). 

Den del av kursplanen som ofta styr vad lärarna väljer att arbeta med är det centrala 

innehållet. I det centrala innehållet i kursplanen för svenskämnet finns det ett område som 

kallas Språkbruk (Skolverket, 2016, s. 249). Under denna rubrik återfinns olika ledande idéer 

som lärarna kan arbeta med för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Två av dessa idéer 

kan kopplas till talspråket, ”[h]ur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på 

tonfall och ords nyanser” (Skolverket, 2016, s. 249) och ”[s]killnader mellan tal- och 

skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk” (Skolverket, 

2016, s. 249). 

Vid en granskning av kunskapskraven finns det ingen tydlig koppling till korrekt talspråk 

(Vad som definieras som korrekt talspråk är individuellt). I kunskapskraven återfinns 

talspråket i de situationer där eleverna förväntas visa sin läsförståelse, sammankoppla text till 

egna erfarenheter, ge omdömen på texter producerade av eleven själv och andra elever, ge 

muntliga instruktioner, genomföra samtal om elevnära frågor och ämnen samt när eleven 

beskriver och återberättar vardagliga händelser (Skolverket, 2016, ss. 252-253).  

2.3 Barnspråket hos yngre elever 

Begreppet barnspråk syftar till det språk som uppstår i spädbarnsåldern och som utvecklas 

fram tills vi når puberteten. Barnets ordförråd expanderar dagligen och satt i förhållande till 

nya miljöer och kontexter samt att grammatikens svårighetsnivå ökar, blir barnet mer 

beroende av att kunna placera in orden i en kontext (Nationalencyklopedin, 2017a). Tydliga 

exempel på barnspråk är när barn generaliserar den regelbundna böjningsformen av ord. 

Barnet kan säga *fådde istället för fick, *gådde istället för gick och *sovde istället för sov 

(Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 210). 

Elevernas språknivå sjunker markant när talet ska ned i skrift. Anledningen är att skriftspråket 

är mindre nyanserat än talspråket. Detta syns tydligt när man ber elever att berätta en historia. 
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Då kan eleverna detaljerat berätta men i sin skrift saknar eleven resurserna att beskriva 

historien på samma sätt. Elevernas talspråk är starkt influerat av de vuxna som finns i deras 

omgivning och barnen anammar snabbt många ord och härmar vuxna i sitt språk och därmed 

kan de karakteristiska ordvalen som definierar ett barnspråk suddas ut. Elevernas ålder 

påverkar i vilken utsträckning som de nyttjar ett barnspråk, men även elevernas hemmiljö kan 

påverka språket. Elever med en hemmiljö där barnspråket tillåts nyttjas utan påverkan av det 

vuxna språket har ett mer utpräglat barnspråk. Elever vars bakgrund finns i en miljö där det 

vuxna språket står i fokus och tränger undan barnspråket har i större utsträckning ett begränsat 

barnspråk (Vygotskij, 1995, ss. 69-72). Vygotskij (1995) framhåller att det finns en utmaning 

för elever i de lägre åldrarna när de ska förflytta sig från talspråket till skriftspråket. För 

eleven har talet varit den primära kommunikationsformen till dess att de möter skriftspråket 

och då eleven inte bemästrar skriftspråket kan eleven inte förstå av vilket skäl den behöver 

skriva. Eleven saknar en inre drivkraft för att använda skriftspråket. Elevens talspråk ligger på 

en högre utvecklingsnivå än det skrivna språket och därmed skapas det en inre utmaning vid 

övergången mellan dessa (Vygotskij, 1995, ss. 52-54).  

Att elever anses använda ett barnspråk på grund av att de inte talar rent är en vanlig 

föreställning. En elev som inte talar rent utmärker sig mer i jämförelse med en elev som 

bemästrar alla de enskilda språkljuden och därmed noterar pedagoger oftare de elever som 

inte talar rent jämfört med de elever som nyttjar barnspråk. Dessa elever kan dock besitta en 

språklig medvetenhet och kunskap om hur orden egentligen uttalas men kan inte behärska 

uttalet själva än. Om eleverna saknar den språkliga medvetenheten (definieras i kap 2.4) 

uppstår dock problem. Eleverna behöver ha en känsla för språket och kunna förstå när de 

nyttjar orden på fel sätt eller i fel grammatisk form för att utveckla sitt språk (Svensson, 2005, 

s. 15) (Ahlsén, 2002, ss. 48-49). 

2.4 Språklig medvetenhet 

Barns talspråk utvecklas från den grund som den språkliga medvetenheten hos barnet utgör 

och får absolut inte förväxlas med barnets språkliga förmåga. Språklig medvetenhet innebär 

att eleverna har en förståelse för ordens innebörd och form samt har ett intresse för orden ur 

olika perspektiv. Språklig förmåga innebär att eleven kan uttrycka orden korrekt samt förstå 

vad andra säger (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 24). För att utvecklas inom 

språket krävs det att barnet innehar en språkförståelse (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 134). Att 
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precisera begreppet språklig medvetenhet är inte ett enkelt åtagande. Språklig medvetenhet 

kan delas upp i flera kategorier av medvetenhet och kategorierna är av olika svårighetsgrader. 

Ett barn som visar att den har en god språklig medvetenhet använder språket på ett 

självständigt sätt och funderar över språket. Barnets funderingar över språket kan ske mer 

eller mindre medvetet från barnens sida. När man säger att barnet funderar över språket menar 

man att barnet har en medvetenhet kring hur något sägs, inte vad som sägs. Det barn som ser 

förbi vad de sagda orden betyder och istället funderar över hur orden formas, uttalas och hur 

meningar kan byggas upp med hjälp av orden och ordens former har kommit igång med 

utvecklingen av sin språkliga medvetenhet (Svensson, 2005, ss. 17-18). Barnets funderingar 

över språket grundas i ett intresse hos barnet för hur språket är utformat och hur det är 

föränderligt, vilket leder till att barnet blir språkligt medvetet (Eriksson, Grönvall, & 

Johansson, 2013, s. 24).  

I de två nästkommande avsnitten redogör jag för begreppen fonologisk medvetenhet samt 

morfologisk medvetenhet, de två första kategorierna inom den språkliga medvetenheten. De 

tre övriga kategorierna som jag inte behandlar är den syntaktiska medvetenheten (medvetenhet 

av språkregler), den semantiska medvetenheten (medvetenhet om språkets betydelse) och den 

pragmatiska medvetenheten (medvetenhet om språkets användning). Dessa redogörs inte för 

p.g.a. att dessa inte behandlas i min undersökning. 

2.4.1 Fonologisk medvetenhet 

För att kunna lära sig att läsa och skriva krävs det en fonologisk medvetenhet. Utgångspunkten 

vid läs- och skrivinlärning är det alfabet vi använder oss av och för att förstå helheten måste 

eleven besitta förståelsen om hur vi kan bryta ned det talade språket till mindre delar 

(Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 78). Att inneha en fonologisk medvetenhet innebär 

att man bemästrar de allra minsta delarna av språket, språkljuden. Ett allmänt misstagande är 

att koppla samman den fonologiska medvetenheten med barnens förmåga att uttala orden 

korrekt (Svensson, 2005, s. 22). Som tidigare nämnt menar även Eriksson m.fl. (2013) att man 

ska se upp med att förväxla begreppen språklig medvetenhet och språklig förmåga med 

varandra (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 24). Inom skolan är det vanligt att läraren 

noterar att elever inte kan prata rent och har problem med vissa isolerade språkljud. Eriksen 

Hagtvet (2004) menar att det är lätt hänt att det blir det som sägs i talspråket som bedöms av 

lärarna. Detta kan leda till att eleven missgynnas på grund av lärarens missriktade 
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uppmärksamhet och således hämmas i sin språkliga utveckling samtidigt som lärarens energi 

riktas mot exempelvis uttalsfel som egentligen inte behöver innebära problem för elevens 

förståelse (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 134). Eleverna som upplever problem med 

språkljudsproduktionen brukar få minskad problematik efter att de lär sig de enskilda, 

grafemen, bokstäverna (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 25). Dessa elever som talar 

orent och även använder sig av felaktiga grammatiska former kan mycket väl ha en 

fonologisk medvetenhet då den fonologiska medvetenheten inte är sammankopplad till 

elevens förmåga att uttala orden, utan är kopplad till den inre medvetenheten som eleverna 

besitter. Ett tydligt exempel är när en vuxen härmar barnets felaktiga uttal. Ett barn med 

fonologisk medvetenhet svarar då med att upplysa den vuxna om att det inte alls heter så som 

den vuxna sagt utan att det heter så som eleven sagt det (Svensson, 2005, s. 22).  

 ”Vuxen: Ska jag ”lälpa” dig? 

   Kristian: Det heter inte lälpa! Det heter lälpa!” (Svensson, 2005, s. 22) 

Den fonologiska medvetenheten kan tränas upp med hjälp av språkövningar och språklekar. 

Språklekar som stimulerar barnen kan skapa ett intresse för språket vilket leder till att barnens 

språkliga medvetenhet utvecklas till nästa nivå. Att arbeta med rim är ett bra sätt att utveckla 

barns fonologiska medvetenhet (Svensson, 2005, ss. 22-23). 

2.4.2 Morfologisk medvetenhet 

Barns medvetenhet om ordens föränderlighet är grunden i den morfologiska medvetenheten. 

Hur orden kan bildas, böjas och byggas ut med hjälp av förstavelser och ändelser är kärnan 

inom det morfologiska begreppet (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 25). Barnens 

förmåga att avkoda är starkt influerad av den morfologiska medvetenheten (Eriksson, 

Grönvall, & Johansson, 2013, s. 209). För ett barn innebär morfologisk medvetenhet att barnet 

är familjär med att även de minsta delarna av språket spelar stor betydelse. Orden, även kallat 

morfem, kan liknas vid legobitar som bildar nya ord då vi bygger samman dem. Vår strävan 

till att kommunicera gör att vi söker oss till morfemen för att kunna tänja och förändra språket 

(Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 200). Den morfologiska medvetenheten innefattar 

som tidigare nämnt morfem, de delar av språket som är minst och betydelsebärande. Många 

ord kan delas upp i mindre beståndsdelar ex: mål-ar-duk-en, mål-ar-pensel, men det finns 

även ord som inte kan delas upp. Dessa kallas rotmorfem då de ensamt har en betydelse, ex: 

ren, häst, blad (Svensson, 2005, s. 22). När barnet är medvetet om det ursprung som ordet har 
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kan barnet få en morfologisk insikt som leder till att barnet kan lära sig att urskönja hur ett ord 

stavas utifrån ordets ursprung och inte utifrån hur ordet låter. Många gånger kan man inte 

lyssna sig till hur ett ord ska stavas och då är det betydelsefullt att kunna ordens grundformer 

för att använda rätt stavning av orden (Svensson, 2005, s. 21).  

2.5 Lek med talet 

Eriksson m.fl. (2013) menar att när barnet leker lekar med talet kan den få tillfälle till att 

uttrycka sig kring språket genom att det lämnas utrymme för enskild reflektion samt även 

gemensam diskussion. När dessa tillfällen ges till eleven kan hen utveckla en känsla för 

grammatiken i förhållande till språkets form samtidigt som man inom leken belyser olika 

grammatiska aspekter (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, ss. 200-201). Genom att leka 

med talet tillsammans med eleverna i klassrummet kan eleverna träna på talet utan att ha 

vetskap om att det är just talträning som är i fokus. När eleverna leker med talet krävs det att 

de befinner sig en klassrumsmiljö som erbjuder acceptans och trygghet samt att den aktuella 

elevgruppen har en bra inbördes relation. En trygg miljö och elevgrupp lägger grunden för att 

eleverna ska få möjligheten att utveckla ett självförtroende till sin talkapacitet (Strömquist, 

1998, ss. 53-54).  

Ann-Katrin Svensson, docent och forskare inom pedagogik, anser ”att man ska undvika att 

rätta barn när de uttalar fel.” (Ahlsén, 2002, s. 51) Att träna på talet ska vara en glädje- och 

lustfylld aktivitet och att rätta en elev, som vanligtvis kan ha svårt för att göra sig hörd och 

nyttja sitt talspråk, när den uttalar något fel kan ha förödande konsekvenser för den enskilda 

eleven. Eleverna bör i sin miljö få möjligheten att samtala mycket och nyttja sitt talspråk både 

i skolan och i hemmen. Att rikta in talträningen på områden som väcker elevernas intresse för 

att tala är ett bra sätt att få eleverna att engagera sig, även om det innebär att pedagoger och 

föräldrar får arbeta med sånger, ramsor och lekar som innehåller ord som för vuxna kan 

tyckas vara generande (Ahlsén, 2002, ss. 51-52). Även Eriksen Hagtvet (2006) poängterar 

vikten av att leken är lustfylld och en kroppslig upplevelse för eleven (Eriksen Hagtvet, 2006, 

s. 69). För att eleverna ska känna att talträningen är meningsfull krävs det att läraren visar att 

hen är engagerad samt att läraren finner lika mycket glädje i deras talträning som eleverna kan 

känna själva (Ahlsén, 2002, s. 55). Talträningen inom skolan får inte leda till att elever med 

ett skralt självförtroende utvecklar en ängslan och ångest till att tala bland andra elever. Den 

starka känslan av ovilja att tala inför andra elever är inte ett onormalt fenomen utan återfinns 



 

10 

hos många människor. Genom att belysa detta tillsammans med sina elever och därmed 

normalisera ängslan och ångesten kan dessa känslor tillrättaläggas. Det är inte en enkel 

uppgift att omvandla talängslan till talglädje men när målet är nått har eleverna fått den bästa 

förutsättningen för att kunna nyttja sitt tal till fullo (Strömquist, 1998, ss. 94-95).  

2.5.1 Lekar som utvecklar den fonologiska medvetenheten 

Lekar som övar den fonologiska medvetenheten intresserar ofta barn i de yngre åldrarna och 

skapar en bro mellan det talade och skrivna språket men även en bro vid övergång från 

förskola till skola (Eriksen Hagtvet, 2006, ss. 68-69). Att arbeta med rim och ramsor är 

utvecklande för den fonologiska medvetenheten. Barnen blir genom rimlekarna 

uppmärksammade på vad det är som gör att ord rimmar med varandra (Eriksson, Grönvall, & 

Johansson, 2013, s. 88). De rim som skapas tillsammans med barnen behöver inte vara riktiga 

ord. Huvudsyftet med leken är att det är roligt och när det produceras oriktiga ord kan barnen 

finna det roligt och underhållande och därmed finna leken glädjefylld. Det kan även innebära 

att barnen inte förstår orden som de rimmar med, men det gör ingenting att de saknar 

förståelsen för orden. Vid rimning med nonsensord kan lärarna upptäcka de barn som saknar 

den fonologiska medvetenheten då dessa barn inte kommer finna det som är roligt med att 

leka med orden och deras form. Saknar barnen den språkliga medvetenheten ligger deras 

fokus på vad varje enskild ord betyder och inte förrän de har utvecklat en högre språklig 

medvetenhet kan de finna mening med nonsensorden (Svensson, 2005, s. 63). Att barn skapar 

nya ord och nonsensord är ett gott tecken på att barnet är kreativt i sitt språk och i sin 

språkutveckling (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 200). 

2.5.2 Lekar som utvecklar den morfologiska medvetenheten 

”Talspråket består av ord” (Svensson, 2005, s. 113). För barn finns det ingen självklarhet i vad 

ett ord är. Alla vet inte vad ett ord är och de ord de lär sig är oftast satta i ett sammanhang 

vilket gör att barnen kan ta hjälp av sammanhanget och de övriga faktorer så som 

ansiktsuttryck, tonläge och gester för att tolka vad som sägs. Dessa faktorer hjälper dock inte 

alltid barnen i deras tolkning. Barnens förmåga att uppfatta enskilda ord i språket utvecklas 

när de lär sig fler ord och skapar nya erfarenheter till orden. Det finns många olika lekar som 

kan skapa möjlighet för den morfologiska medvetenheten att utvecklas (Svensson, 2005, s. 

113). Rimordsleken där man tillsammans letar så många rim man kan, kan utvecklas till att 

även innefatta utveckling av den morfologiska medvetenheten om man klappar stavelser. Den 
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stavelsen som betonas i slutet av ordet blir den stavelsen man klappar på (Svensson, 2005, s. 

132).  

Ur ett helklassperspektiv kan man med fördel arbeta med sortering av ord (Svensson, 2005, s. 

115) . Då lyfts elevernas erfarenheter fram och vi kan således tillsammans upptäcka ett ords 

betydelse tillsammans och hitta associationer som vi annars inte skulle dra då vi inte besitter 

samma personliga erfarenheter. (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, ss. 63-64). 

2.6. Språklig stimulans 

Den takt som barnet utvecklar sitt språk i avgörs av vilket arv och miljö samt kombinationen 

av dessa som barnen har med sig sedan tidigare. En långsam utveckling kan ofta betecknas 

som en försening av språket medan en språkstörning tyder på en stor avvikelse från normen 

(Einarsson, 2013, s. 175). För pedagogen är det viktigt att känna sin elevgrupp och veta vilken 

språklig hemmiljö eleverna har för att kunna säkerställa att varje enskild individ erbjuds den 

mest gynnsamma språkliga stimulansen satt i förhållande till de språkliga erfarenheter som 

eleven har med sig sedan tidigare. När pedagogen har kontakt med föräldrarna kan pedagogen 

aktivt välja att medvetandegöra föräldrarna på deras roll i sitt barns språkutveckling 

(Svensson, 2005, s. 28). Även Eriksen Hagtvet lyfter fram vikten av att pedagogen måste 

förstå vilka förutsättningar som barnen har med sig in i skolvärlden för att kunna säkerställa 

att barnen får möjlighet till vidare språklig utveckling (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 147).  

Det är viktigt att barn får språklig stimulans tidigt. Barnet lär sig genom imitation och har de 

vuxna som förebilder. Oftast anpassar de vuxna sitt sätt att kommunicera med barnen utifrån 

barnets ålder och utvecklingsnivå, vilket kan anses vara främjande för barnets fortsatta 

språkliga utveckling. Det sker dock att vuxna anpassar sin kommunikation så att den 

förminskar och förlöjligar barnet, som i sin tur anses vara hämmande för barnets utveckling 

om det sker i fel kontext. I rätt kontext, på förskola med yngre barn, kan denna form av 

kommunikation vara stimulerande för barnen då de genom kommunikationen vet att det är 

dem som fokus ligger på, men inom skolvärlden är denna form av kommunikation hämmande 

för barnet (Einarsson, 2013, ss. 154-156).  

Ann-Katrin Svensson (2005) lyfter fram att ”[g]enom att diskutera olika former av språklig 

stimulans med föräldrarna visar pedagogen dessutom att föräldrarnas stöd är viktigt för barns 

språkutveckling samt att man räknar med föräldrarnas insatser” (Svensson, 2005, s. 29). Vid 
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samtal med elever och barn är det viktigt att pedagogerna och föräldrarna visar ett genuint 

intresse för det som eleverna eller barnet pratar om samt att den vuxna visar att den lyssnar. 

Den vuxna kan visa att den hörsammar det eleven/barnet pratar om genom att ställa frågor 

kring samtalsämnet, vilket ger eleven/barnet möjligheten att förtydliga det den samtalar om 

(Svensson, 2005, s. 28). Detta är en språklig kultur som även innebär att de vuxna förenklar 

sitt språk genom att prata tydligare och med ett saktare tempo. Relationen mellan barnet och 

den vuxna brukar även innefatta aktiviteter som exempelvis läsning av sagor som inviterar 

barnet och den vuxna att samtala, ställa frågor och ge svar som härrör till sagan. Denna kultur 

ger barnet ett försprång vid övergången till skolan då barnet redan är bekant med arbetssättet 

fråga-svar (Einarsson, 2013, ss. 160-161). 

2.6.1 Hemmiljön och talspråket 

Barnet får ett språkligt kulturarv från de vuxna i sin omgivning. Kulturarvet varierar då 

metoderna för att socialisera sitt barn skiljer de vuxna åt mellan de olika kulturerna (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s. 137). Barnen kan kategoriseras i två grupper sett utifrån utvecklingen av 

deras språkliga kod – barn med utvecklad språklig kod samt barn med begränsad språklig kod. 

Dessa två grupper skiljer sig åt i sitt sätt att kommunicera samt vilka språkliga strategier som 

finns i hemmet. Barn med en utvecklad språklig kod använder sig av fullständiga 

meningar/frågeställningar som är grammatiskt korrekta för att föra fram det de vill tala om 

medan barn med en begränsad utvecklad språklig kod använder korta 

kommandon/meningar/frågor som de förstärker med hjälp av sitt kroppsspråk för att nå fram 

till mottagaren av budskapet. Ett exempel som Ann-Katrin Svensson (2009) lyfter fram är en 

situation vid frukostbordet där barnet ska be om smöret. Det barn som har en utvecklad 

språklig kod skulle kunna fråga: ”Är du snäll och ger mig smöret?” medan ett barn med en 

begränsad språklig kod skulle säga: ”Smör!” samtidigt som den pekar på smöret (Svensson, 

2009, s. 128). Abrahamsson och Hyltenstam (2010) lyfter fram Genie, flickan som levde 

isolerad i tolv års tid, som ett exempel på hur miljön stimulerar vårt språk. Hennes ordförråd 

var mycket begränsat, cirka tjugo ord, och det fanns endast ett par korta fraser som hon 

behärskade, vilka hon troligen lärt sig för att värja sig från sin far. Isolationen som bestod av 

ett skralt inrett rum och ensamhet hade lett till att Genie aldrig utvecklade ett eget talspråk. 

Med tiden började hon dock att utvecklas språkligt men kom aldrig att nå en normal språklig 

utvecklingsnivå (Abrahamsson & Hyltenstam, 2010, ss. 34-37). Genie bekräftar Lennebergs 
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teori om att den kritiska perioden för språkutveckling avslutas när puberteten startar hos 

barnet (Abrahamsson & Hyltenstam, 2010, ss. 32-34). 

Uttryckssätten inom skolmiljön kan skilja sig markant från uttrycksätten i hemmiljön och 

övergången kan bli svår för exempelvis barn som har en begränsad språklig kod. Barnen som 

kommer in i skolmiljön med en utvecklad språklig kod får därmed ett försprång när de äntrar 

den nya språkliga miljön eftersom de redan kommit i kontakt med uttryckssätten (Svensson, 

2009, s. 129). Senare har det dock framkommit att även barn som kommer från språkligt 

berikade hemmiljöer kan få problem med talspråket när de äntrar skolvärlden. Barn oavsett 

hemmiljö kan behöva extra stimuli i sin språkutveckling och därmed är inte hemmiljön den 

enda faktorn som påverkar talspråket hos eleverna (Ahlsén, 2002, s. 50). 

Sammanfattningsvis är det således språkets form från hemmiljön som kan komma att påverka 

barnen när de når skolålder och möter skolvärlden och de språkliga situationer som finns där 

samt om barnet får möjlighet att utveckla språket under den kritiska period som forskare 

pratar om. I sin hemmiljö kan elevens språk vara välfungerande och i skolmiljön kan samma 

elevs språk vara icke-fungerande.  

2.7 Samtalsgrammatik 

Historiskt sett har grammatiken inom skolan innehaft en stark ställning, något som dock har 

förändrats de senaste decennierna. Tidigare var det viktigt att skolan hade 

språkriktighetsträning på schemat för att minska glappet mellan det talade språket och det 

skrivna språket då det förr kunde vara ett stort glapp på grund av de regionala skillnaderna 

inom talspråket. I takt med att elevernas talspråk blev mindre och mindre influerat av deras 

dialekter har grammatikens ställning försvagats med anledning av att talspråket och 

skriftspråket ligger närmare varandra än tidigare. Även om grammatikens ställning är svagare 

idag än tidigare finns det fortfarande lärare som önskar att grammatiken fick större plats inom 

svenskämnet. Men på grund av att svenskämnet idag anses vara för innehållstrångt har många 

haft svårt att ge grammatiken mer plats (Nationalencyklopedin, 2017b). Det talspråk som har 

blivit normerat i Sverige kallas standardsvenska. Standardsvenskan är influerad av det skrivna 

språket och påverkas inte i lika stor utsträckning av dialekterna, oavsett vilket kulturellt 

ursprung som språkbrukaren av standardsvenskan har. Språkbrukaren kan dock använda sig 

av en regional intonation när den nyttjar standardsvenskan. Det som avgör om den talar 
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standardsvenska eller inte är om språkbrukaren använder sig av utpräglade regionala ord som 

endast en annan regional språkbrukare kan förstå (Engstrand, 2012, ss. 105-107).  

Den samtalsgrammatik vi använder är inte en homogen språkgemenskap. Inom en och samma 

språkgemenskap kan det finnas variationer i de grammatiska reglerna. Variationerna uppstår 

på grund av att språkbrukarna har olika ursprung, både socialt och geografiskt, vilket ämne 

som behandlas samt vilken samtalssituation som språkbrukaren befinner sig i. Vid jämförelse 

mellan talspråket och skriftspråket syns ofta variationerna inom de grammatiska reglerna 

(Nationalencyklopedin, 2017b).Sedan 1999 har det inom grammatiken funnits ett verk i fyra 

delar från Svenska Akademin som slår fast vilken grammatik som anses vara den normativa 

grammatiken, Svenska Akademins grammatik, ofta förkortat till SAG. Avsikten var att SAG 

skulle vara en grund för både den talade och skrivna grammatiken men den verkar dock vara 

mest riktad mot den skrivna grammatiken (Anward & Nordberg, 2005, s. 5). Jan Anward 

(2000) var tidigt en av förespråkarna för att utvidga det talade språkets grammatik i SAG. Han 

lyfte fram att svordomarnas syntax var intressant då de möjliggör många språkliga 

konstruktioner inom språket men påperkar även att SAG inte tar tillvara på den syntax som 

svordomarna bidrar. Det verkar inte ha funnits något utrymme för de uttryck som anses vara 

mångfunktionella (Anward, 2000, ss. 200-203).  

En tänkbar anledning till att skriften dominerat i moderna grammatikböcker kan vara att den 

skrivna grammatiken är mer lättillgänglig. Den talande grammatiken är flyktig och kräver ett 

mer omfattande arbete för att dokumenteras. I tillägg till det så har även grammatikens 

funktion länge varit att skapa en normering av skriftspråket. Samtalsgrammatiken har dock en 

minst lika viktig funktion då det är genom samtal med andra som vi manifesterar vår plats i 

det sociala sammanhanget vi befinner oss i samt att vi i våra val att uttrycka oss även påvisar 

den språkliga kompetens vi besitter (Lindström, 2008, s. 26). När vi befinner oss i samtal med 

andra utspelas ett socialt spel där det är viktigt för talarna att påvisa att man besitter den rätta 

och den bästa kunskapen och således även har rätten att faktiskt uttala sig om det som 

diskuteras. Likt parasiter livnär vi oss på de syntaktiska strukturer som andra talare byggt upp 

och vi kan ha olika uppsåt till att vi anammar andras syntaktiska strukturer. Vi kan göra det av 

ren vilja att visa solidaritet och att man står för samma åsikter men även för att överträffa och 

ta avstånd från de åsikter som personen, som vi tagit den syntaktiska strukturen ifrån, lagt 

fram (Bockgård, 2005, ss. 180-181).  
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3. Metod 

Grunden för den undersökning som jag har genomfört återfinns i min egna nyfikenhet kring 

om det finns fler lärare som har samma tankar och åsikter som jag stött på under 

lärarutbildningen. Det är således människors åsikter och uppfattningar som min undersökning 

syftar till att samla in. För att nå ut till en större massa valde jag att genomföra en enkät som 

spreds till lärare runt om i Sverige samt även genomföra fördjupande intervjuer med ett fåtal 

lärare och lärarstudenter i ett försök att få en tydligare bild av lärarnas uppfattningar.  

3.1 Metodologisk ansats 

När vi upptäcker något i vår omvärld som vi finner intressant och vill undersöka detta 

närmare kan man använda fenomenografi som forskningsansats. Sonja Kihlström (2007c) 

beskriver den fenomenografiska metodologin på följande sätt: ”Det finns någon företeelse i 

omvärlden om vilken vi önskar kännedom. Vi vill ha insikt i hur detta fenomen uppfattas av 

människan” (Kihlström, 2007c, s. 159). Genom denna kvalitativa forskningsansats kan man 

kartlägga hur människor uppfattar sin omgivning och vilka variationer som finns hos 

människor i relationen mellan individer och omgivningen. Från grunden är alla människor 

olika i sina erfarenheter och åsikter vilket leder till att vi upplever fenomen i vår omgivning 

på olika sätt. Inom fenomenografin finns det inget rätt eller felaktigt svar. Resultatet syftar 

istället till att beskriva en grupp människors uppfattningar och de variationer som kan finnas 

inom gruppen.  (Kihlström, 2007c, ss. 157-158). 

3.2 Val av metod och genomförande 

När man arbetar med en fenomenografisk forskningsansats är intervju den vanligaste metoden 

att arbeta med. Det finns dock många olika metoder man kan använda inom den 

fenomenografiska metodologin (Kihlström, 2007c, s. 160). Att använda en enkät kan ha 

intrycket av sig att välja den simpla vägen trots att verkligenheten är en annan. Enkät som 

metod är komplex och kräver att forskaren använder sig av en ordentlig frågekonstruktion 

samt planerar sin administrering och bearbetning av data. Enligt en utvärdering som tidigare 

skett inom lärarutbildningen har studenter som valt att endast använda enkät i sitt 

examensarbete varit missnöjda med sitt metodval i efterhand (Johansson & Svedner, 2010, s. 

23). Jag valde att ha en enkät som primär metod samt intervju som sekundär metod. Staffan 

Larsson (1986) lyfter dock fram att intervjun har varit den primära metoden inom 
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fenomenografin, även om man kan kombinera olika datainsamlingsmetoder (Larsson, 1986, s. 

26) så som jag valt att göra.  Anledningen till att jag arbetar omvänt mot det som anses vara 

vanligast inom fenomenografin är att jag vill kunna genomföra intervjuerna med 

respondenterna utifrån de svar som de lämnar in via enkäten. Därmed kan jag styra intervjun 

utifrån de grundtankar som respondenterna hade kring fenomenet, utan att ha några fasta 

intervjufrågor – såvida det inte var frågor som tog upp ett nytt område då frågor av sådan art 

måste vara formulerade innan intervjun samt genomföras med samtliga respondenter 

(Larsson, 1986, s. 26). 

Björkdahl Ordell (2007) menar att en enkät är ”lämpligt när man är intresserad av att vilja 

säga något om hur ofta och hur vanligt förekommande ett fenomen är. Det kan också vara 

intressant när man vill undersöka folks attityder till olika företeelser.” (Björkdahl Ordell, 

2007, s. 85). Den enkät jag använt i min studie syftar till att undersöka attityder till talspråk 

hos elever i de lägre åldrarna. Jag ville kunna nå ut till många personer för att kunna se om det 

finns skillnader beroende på vilka bakgrunder som respondenterna har. Björkdahl Ordell 

(2007) lyfter fram att just möjligheten att nå många människor på kort tid är en av styrkorna 

som enkäten som redskap har samt att enkäten är fördelaktig då man vill undersöka flera 

respondentgrupper (Björkdahl Ordell, 2007, s. 85).   

Intervju är en bra metod då man mäter fenomen. Detta på grund av att man kan genomföra 

den som i en dialog och låta respondentens svar leda intervjun, samtidigt som man dolt under 

ytan har en fast struktur. Som intervjuare vill följa den dolda fasta strukturen för att säkerställa 

att de frågor man har blir besvarade (Kihlström, 2007c, s. 161) (Larsson, 1986, s. 26). Denna 

form av intervju gör att respondenten besvarar frågan utifrån hur denne tolkar frågan som 

intervjuaren ställer. I och med det kan det ske att respondenten inte besvarar frågan på det sätt 

som intervjuaren tänkt ut från början. Genom att ha en intervjuplan som har en utåt sett lös 

struktur kan intervjuaren omformulera sin frågeställning så att respondenten besvarar frågan 

utifrån det perspektiv som intervjuaren önskar respondenten att besvara (Larsson, 1986, s. 

27).  

Denna form av intervju kallas kvalitativ. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att endast 

frågeområdena är fastställda innan intervjun startar. Det finns varken fasta frågor eller 

svarsalternativ, vilket i övrigt kännetecknar enkäten. Således kan intervjufrågorna skilja 

mellan intervjuerna beroende på vilka svar som den intervjuade ger på frågeområdena. Målet 
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med den kvalitativa intervjun är att ge den intervjuade möjligheten att i så stor utsträckning 

som möjligt friheten att svara direkt från hjärtat och ge utförliga och förklarande svar som 

berättar om och förklarar den intervjuandes åsikter inom frågeområdena (Johansson & 

Svedner, 2010, ss. 34-35). 

3.3 Avgränsningar, urval och representativitet 

Björkdahl Ordell (2007) menar att urvalet ofta sker baserat på hur enkelt det är nå personerna. 

Forskaren väljer således av bekvämlighetsskäl att kontakta respondenter som är lätta att få tag 

på (Björkdahl Ordell, 2007, s. 86). I likhet med det Björkdahl Ordell (2007) skriver, valde jag 

att använda den kontaktväg som jag trodde kunde vara enklast – Facebook. Anledningen till 

att detta föreföll vara den säkraste vägen att få tillräckligt med respondenter grundas i de 

erfarenheter som tidigare studenter delat med sig av i sina examensarbeten. Tidigare studenter 

har vittnat om problematiken med att kontakta enskilda skolor direkt angående deltagande i 

undersökningar. Urvalet av respondenter till enkäten gjordes genom att jag använde Facebook 

som den plattform där jag spred min enkät. Enkäten delades i de två största grupperna för 

aktiva lärare och lärarstudenter i grundskolans tidigare år nämligen, Årskurs F-3 Tips och 

idéer (endast för pedagoger och studenter) och Mitt lilla klassrum på nätet. Den 

distribuerades även på min privata Facebook-sida och i Facebook-grupperna Lärarstuderande 

F-3 Karlstads universitet 2013–2017 och KAU Grundlärare 4–6 Campus 2013–2017 för att 

nå ut till studenter med utbildningsavslut år 2017. Därmed säkerställde jag även att enkäten 

får en större geografisk spridning vilket leder till att lärare från olika dialektala områden 

besvarar den (se bilaga 4 s. 1). 

Enkäten besvarades av totalt 81 personer. Resultatet baseras dock på 80 av dessa svar då jag 

tidigt valde att stryka en respondentgrupp, pensionerade lärare, på grund av svårigheter i att 

finna respondenter. För att få mer djup i studien valde jag att komplettera enkäten med ett 

fåtal intervjuer. Inom den fenomenografiska metodologin är det vanligt att mellan 20 och 50 

personer intervjuas. Omfånget på materialet påverkar huruvida forskaren kan genomföra en 

ytlig eller djup analys. Ett stort omfång kan äventyra analysen och göra den ytlig på grund av 

den arbetsbelastning det innebär för forskaren att bearbeta materialet. Ett mindre omfång ger 

oftast en djupare analys men strider emot ambitionen om att kunna inhämta så många skilda 

uppfattningar som möjligt (Larsson, 1986, ss. 30-31). 
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Vid urval av intervjupersoner då man genomför en kvalitativ studie är det ingen självklarhet 

att man kan förlita sig på slumpen (Larsson, 1986, s. 29). Trots det valde jag inledningsvis att 

förlita mig på slumpen. Detta genom att enkätdeltagarna själva fick välja om de ville deltaga i 

en fördjupande intervju, vilket Staffan Larsson (1986) lyfter fram är ett vanligt förfaringssätt 

vid kvalitativa studier (Larsson, 1986, s. 30). Dock resulterade det till en början att jag inte 

hade några personer att intervjua. Därmed valde jag att själv kontakta lärare som jag vet sedan 

tidigare har olika bakgrund och arbetssätt. Larsson (1986) skriver att om man vill säkerställa 

att få så olika uppfattningar som möjligt är det viktigt att forskaren väljer att intervjua 

personer som kan tänkas bidra med olika uppfattningar (Larsson, 1986, ss. 29-30).  

Gällande enkätens bortfall är det svårt att precisera hur stort det egentliga externa bortfallet är 

då jag inte vet hur många som kommit i kontakt med de inlägg jag gjort på sociala medier. 

Det interna bortfallet är desto enklare att urskönja. Med internt bortfall syftar man till det 

bortfallet av svar som man kan finna inom enkätsvaren, det vill säga att vissa respondenter 

inte besvarar alla frågor som finns i enkäten. Det finns flera anledningar till interna bortfall – 

frågorna kan vara formulerade på ett sätt som gör de svåra att tyda eller besvara och 

personerna som besvarar kan vara mätta på enkäter då det genomförs väldigt många sådana 

studier inom examensarbeten årligen (Johansson & Svedner, 2010, s. 26). 

Inom min enkät kan man tydligt se det interna bortfallet på fråga 6 (Textsvarsfråga om 

dialektala böjningsformer) och 15 (Textsvarsfråga om språkliga konstruktioner och sambandet 

till bristande samtals- och skriftgrammatik). Hos de yrkesverksamma lärarna var det nästan 40 

procent som valde att inte svara på fråga 6 (se bilaga 4 s. 2). De svarade t.ex. att de inte kom 

på något exempel eller svarade att de inte förstår frågan. Samtliga sådana svar har räknats som 

blankt svar. Bland lärarstudenterna svarade 76,9 procent av deltagarna och resterande svarade 

att de inte kunde komma på något exempel vid svarstillfället. I resultatet syns tydligt att 

frågans formulering visade sig vara problematisk för de yrkesverksamma lärarna medan 

lärarstudenterna inte verkade ha samma problem med formuleringen. Frågans formulering kan 

därmed påverkat resultatet. Gällande bortfallet på fråga 15 (se bilaga 4 s. 4), som är ännu 

större än bortfallet på fråga 6, kan anledningen till bortfallet vara att deltagarna tröttnat på att 

genomföra enkäten då den innehåller frågeställningar som kan anses vara komplexa och 

krävande eller på grund av hur frågan är formulerad. 
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3.4 Databearbetning 

Sammanställningen av resultatet har tagits fram med hjälp av det program som enkäten har 

skapats i. Jag valde att vända mig av Survey & Report, en webbtjänst som Karlstads 

Universitet har avtal med och rekommenderar sina studenter att använda. Björkdahl Ordell 

(2007) menar att det är viktigt att inte bara stolpa upp resultatet för varje enskild 

frågeställning ur enkäten utan man ska även ställa frågorna mot varandra och se om det finns 

något samband mellan svaren på de olika frågorna. (Björkdahl Ordell, 2007, s. 92).  

Ett sätt att ställa frågorna mot varandra är att använda korstabeller: ”Poängen med att använda 

korstabeller är att man relaterar svaren på en fråga till svaren på en annan fråga” (Johansson 

& Svedner, 2010, s. 27). Jag har sammanställt korstabeller utifrån de två respondentgrupper 

som jag använt, yrkesverksamma lärare samt lärarstudenter med utbildningsavslut år 2017.  

När man genomför en enkät är det enligt Björkdahl Ordell (2007) ”inte ovanligt att man 

samlat mer information än vad som är rimligt och intressant att redovisa” (Björkdahl Ordell, 

2007, s. 92). I enkätresultaten (se bilaga 4) har jag valt att ta bort de textsvar som inte besvara 

frågan. Exempel på sådana svar är när deltagaren svarar att en inte förstår frågan, lämnat 

blankt och dylikt. Dessa svar har behandlats som ett internt bortfall. Fråga nummer 16 och 17 

presenteras inte i enkätens resultat på grund av konfidentialitetskravet. I resultatdelen av detta 

arbete är det även flertalet av enkätfrågorna som inte behandlas vidare på grund av att de inte 

viktiga för undersökningens resultat utan har varit av mer vägledande karaktär för forskaren. 

De frågor som är inriktade mot dialekter har sållats ur under arbetets gång då de visade sig 

inte vara betydelsefulla för min fortsatta studie. 

Undersökningen innehåller totalt fyra intervjuer, två med yrkesverksamma lärare och två med 

lärarstudenter med examen år 2017. Dessa har bearbetats utifrån de frågeområden som jag tog 

fram inför intervjuerna (se bilaga 3) och presenteras var för sig såvida det enskilda svaret inte 

är säreget. Vid liknande svar på frågorna har jag valt att sammanställa intervjupersonernas 

svar i en kortare sammanfattning. Det är således intervjupersonernas åsikter som har styrt 

grupperingen av svaren vid bearbetningen (Johansson & Svedner, 2010, ss. 42-43). 

Bearbetningen av intervjuerna har följt den arbetsgång som Kihlström (2007a) lägger fram. 

Inspelningarna från intervjuerna har transkriberats till enskilda intervjuredogörelser. Sedan 

har transkriptionerna granskats för att hitta samband mellan de enskilda intervjupersonernas 

svar. (Kihlström, 2007a, s. 54).  
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3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Kihlström (2007a) konstaterar att det inte är något resultat att skriva av intervjusvaren. För att 

svaren ska kunna ses som ett resultat måste man bearbeta svaren och skriva en 

sammanställning av dem. Forskaren producerar helt enkelt en egen text utifrån intervjusvaren. 

För att öka resultatets reliabilitet kan man i den egna texten använda citat från intervjusvaren 

för att belysa vissa saker i den egna texten (Kihlström, 2007a, s. 54). Denna form av 

databearbetning är vanlig inom fenomenografiska studier. Det blir enklare för läsaren att 

skapa ett sammanhang och en djupare förståelse när texten kombineras med citat. I övrigt så 

behöver forskningen genomföras ytterligare en gång av en annan forskare med ett liknande 

resultat för att man ska kunna säga att det finns en absolut reliabilitet i forskningen 

(Kihlström, Fenomenografi som forskningsansats, 2007c, s. 164). 

Validiteten står för om det finns någon giltighet i den genomförda studien. För att öka 

validiteten i innehållet kan man använda sig av en extern person, som är vetenskapligt 

utbildad, som granskar det som forskaren företar sig (Kihlström, 2007b, s. 231). Jag har innan 

jag genomfört såväl enkät som intervju diskuterat mina frågor till respondenterna med min 

handledare och fått hennes bedömning på de frågeområden jag tagit fram. Därmed har 

innehållsvaliditeten ökat. Något som ifrågasätter validiteten är det faktum att jag inte 

genomfört någon pilotenkät eller pilotintervju för att testa validiteten i mina frågeställningar. 

Kihlström (2007b) klarlägger att ett test av redskapen innan de används eliminerar problem 

som kan uppstå när studien senare officiellt genomförs (Kihlström, 2007b, s. 231). 

Validitetshöjande för min studie är dock att jag använt mig av två olika redskap, enkät och 

intervju, då användandet av flera redskap innebär en triangulering av undersökningen då man 

undersöker samma fenomen men på två olika sätt (Kihlström, 2007b, s. 231). Gällande 

validiteten så måste forskningen gå att kommunicera ut till berörda personer. Alla som 

kommer i kontakt med forskningen ska kunna tyda den och ta sig an den med god förståelse 

(Kihlström, 2007c, s. 164).  

Björkdahl Ordell (2007) lyfter fram att urvalet påverkar resultatets generaliserbarhet. För att 

kunna generalisera resultatet måste respondentgruppen matcha hela den tänkta urvalsgruppen. 

Urvalet måste i sådant fall ske genom att man samlar in en lista som innehåller alla 

yrkesverksamma lärare grundskolans tidigare år samt en lista med alla lärarstuderande i 

grundskolans tidigare år med examen 2017 som finns i Sverige och sedan slumpmässigt välja 
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ut personer från dessa listor för att säkerställa att samtliga har lika stor chans att få deltaga. 

Först när man gjort sitt urval på detta vis kan man generalisera resultatet på populationerna 

som ingår i undersökningen (Björkdahl Ordell, 2007, s. 86). Då jag valt att sprida enkäten via 

internet och hålla enkäten anonym vet jag inte vem det är som lämnat in varje enskilt 

enkätsvar. Därmed vet jag inte säkert om mina respondenter representerar hela urvalsgruppen.  

Inom fenomenografin finns flera synsätt på generalisering. De kvalitativa resultaten kan 

generaliseras när den variation som återfanns i den ursprungliga populationen realiseras i en 

annan population som liknar den ursprungliga populationen (Pramling, 1983, refererad till i 

Kilhström, 2007c, s. 165). Det finns även åsikter som säger det motsatta.  

Då kan generaliseringen ske när forskaren har uttömt uppfattningsvariationerna inom 

undersökningspopulationen och kan då generalisera den till en större delen av den allmänna 

populationen (Alexandersson, 1994, refererad till i Kilhström, 2007c, s. 165). 

3.6 Forskningsetiska principer 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för huruvida den forskning jag genomför har följt 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002).  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska deltagarna skriftligt erhålla information om syftet med 

studien. Vidare ska de även upplysas om att deras deltagande är frivilligt, att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan i studien samt om forskningsresultatet kommer att offentliggöras 

och i sådant fall var det kommer att offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att följa 

de forskningsetiska principerna ska forskaren ”inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Samtycke ska alltid 

erhållas vid undersökningar som är av den art där deltagaren är aktiv. Om forskaren använder 

sig av postenkät som skickas ut till stora grupper av deltagare behöver forskaren inte inhämta 

deltagarnas samtycke då en återsänd ifylld enkät räknas som deltagarens samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Enkäten jag genomfört är webbaserad och kan jämföras med en 

postenkät där samtycket lämnas vid inskickning av enkäten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Enkäten inleds med ett missivbrev (se bilaga 1) till deltagarna. I missivbrevet redogör jag för 

vad huvudsyftet med enkäten är, om än väldigt kortfattat. Deltagarna informeras även om att 

deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta studien om och när de vill. Enkäten är 

anonym, vilket missivbrevet informerar om. Det finns även information i missivbrevet att de 

svar man lämnat in kan komma att avanonymiseras om deltagaren väljer att deltaga i en 
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fördjupande intervju. Deltagaren får även information om att resultatet kommer att publiceras 

offentligt i examensarbetet och via portalen för examensarbeten och studentuppsatser, 

www.diva-portal.org. Samtyckeskravet uppfylls då deltagarna kan välja att avbryta studien 

genom att inte skicka in enkäten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Då jag har genomfört en enkät där samtliga deltagare är anonyma från start återfinns det inget 

problem med att deltagare kan identifieras. Om ett enskilt enkätsvar skulle komma att 

avanonymiseras är det på grund av att deltagaren har lämnat sina kontaktuppgifter då de valt 

att deltaga i en fördjupande intervju och därmed gett sitt samtycke till avidentifiering. Det 

krav kring konfidentialitet som Vetenskapsrådet (2002) har innebär att de personuppgifter som 

samlas in ”skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Om forskningen innehåller etiskt känsliga uppgifter är det 

rekommenderat att forskaren skriver under en tystnadspliktförbindelse (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12). Den forskning jag bedrivit genom min enkät samt de fördjupande intervjuerna är 

inte av den karaktär att det återfinns några sådana uppgifter.  

Jag kan med säkerhet garantera att samtliga kontaktuppgifter som jag mottagit i samband med 

min enkät är utom räckhåll för utomstående. Det enkätverktyg jag använt kräver att man 

loggar in med sitt personliga studentkonto som Karlstads Universitet tilldelar studenten. Det 

är således endast jag som kan logga in och administrera enkäten med hjälp av mitt 

användarnamn och lösenord. De kontaktuppgifter jag mottagit via enkäten har jag uppsåtligt 

undvikit att skriva ned någon annanstans och anteckningarna från intervjuerna har från start 

varit anonyma. De ljudupptagningar som gjorts i samband med intervjuerna har destruerats så 

snart som de har transkriberats. Lärarna som har intervjuats benämns Lärare 1, Lärare 2 och 

så vidare. Endast jag vet deras namn och arbetsplats. Inte ens min handledare har delgetts 

information kring var mina intervjuobjekt arbetar eller vilka de är.  

  

http://www.diva-portal.org/
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4. Resultat 

I detta avsnitt redogörs för resultaten av enkäten och intervjuerna. Både enkätfrågorna och 

intervjufrågorna är framtagna för att i största möjliga mån svara mot studiens syfte. 

Examensarbetet syftar, som tidigare nämnt, till att undersöka lärares åsikter och inställningar 

till talspråket. De frågor som har ställts inom enkäten och i intervjuerna utgör rubriker i 

resultatavsnittet. Samtliga tabeller och diagram som nämns i resultatet återfinns i bilaga 5. 

4.1 Deltagare 

Enkäten hade 80 anonyma svar. Fyra av dessa svar har blivit avanonymiserade då dessa 

respondenter valt att delta i en fördjupande intervju. I tabell 1 går fördelningen mellan 

respondentkategorierna att utläsa. 

Relation till läraryrket Antal svar 

Yrkesverksam lärare 50 (62,5%) 

Lärarstudent med utbildningsavslut år 2017 30 (37,5%) 

Summa 80 (100,0%) 

Tabell 1 

Lärare A har varit yrkesverksam i 18 år inom förskola, förskoleklass samt årskurs 1–6. 

Lärare B har varit yrkesverksam i 16 år inom förskola och årskurs 1–5 

Lärarstudent A studerar vid Karlstads Universitet till lärare inom årskurs 4–6. 

Lärarstudent B studerar vid Karlstads Universitet till lärare inom årskurs F–3. 

4.2 Resultat från enkät och intervjuer 

I vilken utsträckning anser du att eleverna använder grammatiska felaktigheter i sitt talspråk? 

Av enkätsvaren framgår att lärarstudenterna anser att eleverna använder sig av grammatiska 

felaktigheter i talspråket i större utsträckning än vad de yrkesverksamma lärarna anser att 

eleverna gör. Totalt 43 procent av lärarstudenterna i studien anser att eleverna använder 

grammatiska felaktigheter när de talar i ganska stor utsträckning, vilket framgår i diagram 1 

(Bilaga 5, s.1). Hos de yrkesverksamma lärarna ansåg endast 32 procent, se diagram 1 (Bilaga 

5, s.1), att eleverna använder grammatiska felaktigheter i ganska stor utsträckning i sitt 

talspråk. Det finns således en åsiktsskillnad mellan de två respondentgrupperna.  
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Lärare A och Lärarstudent B uppger att de anser att eleverna använder grammatiska 

felaktigheter i liten utsträckning. Båda säger att eleverna inte böjer orden fel så ofta även om 

de medger att det händer ibland. Lärare A refererar till sin tid inom förskolan då det handlade 

om fler tillfällen att hen behövde upprepa det ordet barnen sagt fast i korrekt form.  

Lärare B och Lärarstudent A uppger att de anser att eleverna använder grammatiska 

felaktigheter i stor utsträckning. Lärare B: ”De är så små så därför kan de inte reglerna. De 

säger gedde, gådde och fådde exempelvis. De har inte hunnit så långt i sin utveckling och då 

blir det ofta fel.” Lärarstudent A menar att den stora distansen mellan den, enligt normen, 

grammatiska korrektheten och det vardagliga tal- och skriftspråket gör att eleverna nyttjar 

grammatiken felaktigt. ”Förkortningar, meningsbyggnad och språkliga strukturer förändras 

och används i chatter och på internet vilket jag tror påverkar talspråket generellt och eftersom 

det grammatiskt korrekta talspråket inte praktiseras i lika stor utsträckning som förr, så tror 

jag inte heller att det får någon möjlighet att befästa sig.” 

Hur viktig anser du att den kommunikativa förmågan är för elevernas lärande? 

Samtliga intervjuade uppger att den kommunikativa förmågan är mycket viktig för elevernas 

lärande. De delar även uppfattningen att kommunikativ förmåga innebär att både kunna 

förklara något samt även att kunna lyssna och förstå det som förmedlas.  

Lärare A: ”Lärande är en dialog.” 

Hur och i vilken utsträckning arbetar du med att stimulera talspråket hos elever? 

De sätt som Lärare A och Lärare B använder sig av språkstimulerande aktiviteter skiljer sig åt. 

Lärare A uppger att ”oftast sker det spontant när vi har tid över på lektionen”. Lärare A väljer 

att kontrollera sitt läromedel i början av terminen för att se vilken typ av språkstimulerande 

aktiviteter som saknas i läromedlet för att då kunna förbereda de böcker och material, som 

hen har införskaffat själv, med flikar som möjliggör snabba spontana aktiviteter. Lärare A 

nämner att det kan handla om allt från enklare rimövningar till lekar med rim eller andra 

språkrelaterade lekar. Enligt Lärare A kan även leken användas för att ge eleverna ett avbrott i 

den vanliga undervisningen då elevernas intresse för det de arbetar med svalnar. Lärare B 

väljer att integrera språkstimulerande aktiviteter i den dagliga planeringen. På detta sätt anser 

Lärare B att även de elever som är svaga i sitt språk hänger med i undervisningen. Rent 

konkret nämner Lärare B en rimlek hen ofta jobbar med: ”Rimormen startat med att vi väljer 
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ut ett tema, exempelvis blommor. Då kanske jag säger vitsippa, sedan ska då nästa barn säga 

en blomma som börjar på A och så fortsätter leken tills vi inte kan hitta fler ord tillsammans.”. 

I likhet med Lärare B anser Lärarstudent A att språkstimulerande aktiviteter ska ske i det 

vardagliga arbetet. För Lärarstudent A är variationen av aktiviteterna viktig: ”Jag personligen 

tycker att det både är viktigt och roligt att eleverna får variera sig bland uttrycksformerna 

inom min undervisning”. Både Lärarstudent A och Lärarstudent B uppger att de anse att det är 

viktigt att eleverna får stimulera sitt talspråk genom att diskutera och argumentera i 

klassrummet. 

Lärarstudent B nämner att högläsningen är ett bra tillfälle att stimulera elevernas talspråk: 

”Inför högläsningen plockar jag ut ord som jag tror är svåra att förstå ur det kapitlet som vi 

ska läsa under lektionen.” Orden arbetar de sedan tillsammans med genom EPA-metoden och 

när rätt betydelse har nämnts tar Lärarstudent B fram en bild som hör ihop med ordet i syfte i 

att förstärka kopplingen till ordet.  

Vid övergången mellan språkmiljöerna hem och skola, har du då påträffat några märkbara 

problem? 

Lärarstudent B och Lärare A uppger att de inte märkt några specifika problem. Lärare A 

nämner att de är väldigt besparade från sådana problem och hänvisar till att de inom klassen 

endast finns en elev med föräldrar med utländsk bakgrund och att ”det är en väldig skillnad 

det” då ”utländska elever nästan alltid har mer svårt för sig med svenskan”. Även lärare B 

pratar om elever med ett annat förstaspråk än svensk och där man inte talar svenska hemma 

och att detta påverkar undervisningen mycket. Lärare B anser att planeringen måste göras på 

ett annat sätt för att stötta eleverna med ett annat förstaspråk och uppger att ”jag har tjatat på 

föräldrarna att läsa för och med barnen hemma.”. Detta hjälper mycket säger Lärare B men 

uppger även att det har funnits elever som hen själv har fått sitta och träna på läsläxan med 

under raster och efter skoltid då hemmet inte ger det stödet till eleven. 

Lärarstudent A nämner att de olika miljöerna och de språkregler som finns i dem skapar 

problem för eleverna. Då eleverna använder en annan struktur och ett annat regelverk i sin 

vardag hinner inte eleverna befästa de regler och strukturer som vi lär dem i skolan enligt 

Lärarstudent A.  
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Lärarstudent A: ”En mamma till en elev under min VFU använde sig av orden gådde och 

gedde, alltså barnspråk med eleven och i sms till läraren, vilket tyder på en bristande 

grammatikkunskap hos föräldern. Eleven i fråga använde vid ett senare tillfälle, när jag 

hjälpte eleven, samma typ av ord. Här är alltså ett exempel på hur språkmiljön i hemmet och i 

skolan skiljer sig och blir ett problem”. 

Lärarnas acceptans av svordomar 

Det var en klar majoritet av enkätens deltagare, som framgår av diagram 2 (se bilaga 5, s. 1), 

som inte accepterar svordomar som förstärkningsord. Inom båda responsgrupperna var det 

över 80 procent av deltagarna som delar denna åsikt. De deltagare som svarat att de accepterar 

vissa former av svordomar fick även svara på vilka svordomar det kan vara (se bilaga 4, s. 4). 

Utifrån deras svar syns det tydligt att för dessa deltagare är det kontexten kring svordomen 

som styr acceptansen. Svordomar när man gör illa sig eller som positiv förstärkning är 

accepterade men svordomar för att såra eller kränka är inte godkända. Lärarstudent A 

förklarade sin inställning till svordomar som att ”svordomar som förstärkningsord i en positiv 

mening accepterar jag, och till viss del även i negativa meningar. Jädra och jäkla är enligt mig 

två förstärkningsord som fungerar både i positiva och negativa meningar. Jävla är ett mycket 

hårdare ord. Dock tror jag inte att jag alltid skulle tillrättavisa eleverna, utan det beror på 

kontexten vari förstärkningsordet användes.”. 

Lärare A, Lärare B och Lärarstudent B har en nolltolerans gentemot svordomar. Lärare B 

poängterade dock att ett barn som slagit sig och då svär inom den kontexten inte kommer att 

bli bannad för svordomen. Lärare A sa att ”oavsett kontext så korrigerar jag barnen. Språkligt 

sett är det viktigt att kunna tala för sig och inte använda svärord.” Vidare talade även Lärare A 

om att hen upplever att hen och kollegorna har olika inställningar till svordomar. Lärare A 

anser att jädra är en svordom och uppger att hens kollegor inte delar denna åsikt. 

Anser du att man bör korrigera elevernas talspråk när de använder språket på ett icke-

språkriktigt vis? 

Gällande frekvensen av korrigering skiljer åsikterna en del. I diagram 3 (se bilaga 5, s. 2) 

framgår det att hos lärarstudenterna var det ingen av deltagarna som svarade att de alltid eller 

aldrig korrigerar elevernas talspråk medan 12 procent av de yrkesverksamma lärarna svarade 

att de alltid korrigerar elevernas talspråk och 4 procent att de aldrig korrigerar. De 
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respondenter som uppgav att de aldrig korrigerar fick svara på fråga 9 (följdfråga kring varför 

de inte korrigerar) (se bilaga 4 s. 2). Genom deras textsvar ser man att en av respondenterna 

menar att hen modellerar, vilket jag i enkäten kallar ”dold” korrigering. Den andra 

respondenten menar att man inte bör korrigera då det hindrar bevarandet av dialekterna. 

Sammanlagt ca 77 procent av lärarstudenterna svarade att de ibland korrigerar elevernas 

talspråk och motsvarande andel bland de yrkesverksamma lärarna var 62 procent. Under 

svarsalternativet ”Ganska ofta” är dock resultatet likvärdigt där 23 procent av lärarstudenterna 

och 22 procent av de yrkesverksamma lärarna angett att de ganska ofta korrigerar elevernas 

talspråk. 

Lärare B, Lärarstudent A och Lärarstudent B svarade i enkäten att de anser att man ska 

korrigera eleverna ibland. Lärarstudent A uppger att det beror på kontexten om man bör 

korrigera elevernas talspråk eller inte. Vid en muntlig framställning förväntar sig Lärarstudent 

A att eleven använder sig av ett korrekt talspråk men vid aktiviteter i vardagliga miljöer som 

exempelvis ute på rast, i korridoren eller i en vardaglig diskussion i klassrummet skulle 

Lärarstudent A inte korrigera eleverna. Även Lärarstudent B hänvisar till kontexten vid 

korrigering. Om det handlar om en elev med svenska som andraspråk anser inte Lärarstudent 

B att man ska korrigera elevens tal hela tiden då korrigeringen kan sänka elevens 

självförtroende. Dock anser Lärarstudent B att om det handlar om en elev som i övrigt inte har 

några svårigheter inom talspråket så kan man gå in och korrigera eleven på de ord som den 

ofta böjer felaktigt i sitt talspråk. I likhet med Lärarstudent B anser Lärare B att korrigering 

kan sänka elevens självförtroende. Lärare B: ”Barn i början av sin språkliga utveckling ska 

man inte peta för mycket i språket på. Är det ett barn som man vet har en språkstörning säger 

jag inte till alls, på sin höjd kan jag då modellera med språket. Jag tror att det kan bli att de 

inte pratar alls om man är där och petar för mycket. De sluter sig helt enkelt och vågar inte.”. 

När det gäller språk som uppfattas som missbrukande, exempelvis svordomar och 

kränkningar, har dock Lärare B motsatt åsikt kring: ”Missbrukande språk ska ALLTID 

korrigeras”. 

Lärare A svarade i enkäten att eleverna alltid ska korrigeras. Lärare A:s motivering lyder: ”Jag 

svarar alltid barnen med rätt ord om de böjer det fel. Oavsett om det är i klassrummet, på 

rasten eller i matsalen. Jag gör det eftersom den kommunikativa förmågan är så viktigt. 

Språkligt sett är det viktigt att kunna uttrycka sig och inte använda exempelvis svärord. En 
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person som inte kan uttrycka sig lyssnar man inte på oavsett hur mycket vettiga saker den har 

att säga men en person som kan uttrycka sig men inte har något vettigt att säga blir mer 

uppmärksammad i sådana fall.”. 

Två yrkesverksamma lärare uppgav i enkäten att de anser att man inte ska korrigera eleverna 

när de nyttjar talspråket på ett felaktigt sätt. Den ena menade att man ska modellera rätt språk 

(det jag benämnt som dold korrigering) och den andre menar att det handlar om att bevara 

dialekterna (se bilaga 4 s. 2). 

Vid korrigering av samtalsgrammatiken, hur sker denna korrigering? 

Inom resultatet för hur talspråket korrigeras återfinns det återigen, som framgår i diagram 4 

(se bilaga 5, s. 2), en tydlig åsiktsskillnad mellan lärarstudenterna och de yrkesverksamma 

lärarna. Hela 81 procent av de yrkesverksamma lärarna arbetas med en ”dold” korrigering, en 

form av modellering, där elevens talspråk korrigeras genom att läraren upprepar det eleven 

sagt, fast i rätt grammatisk form. Endast 63 procent av lärarstudenterna uppgav att de anser 

”dold” korrigering är det rätta arbetssättet. Däremot anser ca 17 procent av lärarstudenterna 

att helklassarbete är den rätta vägen att gå för att korrigera elevernas talspråk. Hos de 

yrkesverksamma lärarna var det endast 4 procent som anser att helklassarbete är rätt 

arbetssätt.  

I intervjuerna med Lärare A och Lärare B nämner de vid flera tillfällen att de väljer att 

korrigera eleverna genom att använda rätt grammatisk form, d.v.s. att de modellerar genom en 

dold korrigering. Vilket de gör i likhet med de 81 procenten av yrkesverksamma lärarna som 

uppgav det i enkäten. Både Lärarstudent A och Lärarstudent B uppger att de skulle kunna rätta 

den enskilda eleven om det är inom rätt kontext, till exempel vid en muntlig framställning 

eller om det är en språkligt stark elev som vanligtvis inte böjer orden fel men som ofta böjer 

samma ord fel. Lärarstudent A korrigerar endast i klassrumsmiljön. I mer vardagliga kontexter 

som exempelvis i korridoren eller på rasten korrigerar inte Lärarstudent A. 

Vilken är den främsta anledningen till att du känner att du får gå in och korrigera elevernas 

talspråk? 

Lärarstudent A hänvisar till att ett inkorrekt talspråk i mer ”viktiga” tillfällen som exempelvis 

muntliga framställningar är den främsta anledningen till korrigering. Dock genomförs inte 

korrigeringen i direkt samband med det inkorrekta användandet av talet utan noteras och tas 
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upp senare med eleven i ett konstruktivt syfte inför nästa muntliga framställning. Samtidigt 

som Lärarstudent A poängterar att ”eftersom jag inte alltid använder mig av korrekt 

grammatik i mitt talspråk och i chatt/sms på internet så kan jag inte heller kräva det av mina 

elever.”. Lärarstudent B nämner återigen att ”det är bra att rätta en elev som ofta använder fel 

böjning av enstaka ord.”. Både Lärare A och Lärare B uppger att det är böjningsfel, 

svordomar och missbruk av talspråket som leder till att de går in och korrigerar elevernas 

talspråk.  

Ser du något samband mellan bristande samtalsgrammatik och bristande skriftgrammatik? 

Lärare A svarade, i likhet med 34 procent av enkätens deltagare, att hos en majoritet av 

eleverna kan det finnas ett samband (se diagram 5 bilaga 5, s. 3). Lärare A menar att 

samtalsgrammatiken lägger grunden för skriftgrammatiken: ”Man skriver som man pratar. 

Om man inte säger gäss utan säger gåsar så kommer man även skriva gåsar. Det är ganska 

logiskt egentligen.”. 

Lärare B svarade att det alltid finns ett tydligt samband. Endast ca 9 procent av enkätens 

deltagare delade denna åsikt med Lärare B, se diagram 5 (Bilaga 5, s. 3). Lärare B berättar om 

sin stora erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörningar samt flerspråkiga elever och 

menar att för dessa grupper finns det alltid ett tydligt samband och således bör det även finnas 

ett tydligt samband för övriga elever. 

Lärarstudent A svarade att det inte finns något samband och representerar därmed den 

minoritet i enkäten som delade denna åsikt. Endast ca 4 procent av deltagarna, se diagram 5 

(Bilaga 5, s. 3), svarade att det inte finns något samband mellan bristande grammatik inom 

talspråket och inom skriftspråket. Lärarstudent A motiverar sitt svar med att utifrån de 

erfarenheter som hen har från arbete inom skolan så kan hen inte nödvändigtvis se något 

samband även om hen egentligen inte vill påstå att det inte finns. Lärarstudent A har 

erfarenheter av elever som har en god samtalsgrammatik men brister i skriftgrammatiken och 

vice versa men även erfarenheter av elever med språkstörningar där eleven brister inom båda 

områdena vilket kan tänkas vara ett samband. 

Lärarstudent B svarade, i likhet med 54 procent av enkätens deltagare som belyses i diagram 

5 (se bilaga 5, s. 3), att det hos en del elever kan finnas ett samband. Lärarstudent B menar att 

dialekten kan göra ett eleverna böjer orden fel samt att andraspråkselever ofta generellt sett 
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kämpar med att skilja på en/ett i både tal och skrift. Dock anser Lärarstudent B att överlag det 

finns mindre problematik med grammatiken i skriften jämfört med talet. 

På vilket sätt är elevernas talspråk kopplat till deras identitetsutveckling? 

I enkäten var det en klar majoritet som svarade att talspråket är en del av elevernas 

identitetsutveckling i ganska stor utsträckning, se diagram 6 (Bilaga 5, s. 3). Lärarstudent A 

och Lärarstudent B sammankopplar talspråket i förhållande till elevens identitetsutveckling 

genom dialekten. Dialekten skapar enligt Lärarstudent A och Lärarstudent B en 

grupptillhörighet och även den jargong som finns inom gruppen och hemmet är en del av 

elevernas identitet. Även Lärare A lyfter fram jargongen inom talspråket som en koppling till 

elevernas identitet. Lärare A menar att när eleverna blir äldre söker de sin identitet mer och 

lägger då till sig jargonger eller slang för att uttrycka sig själva. Lärare B säger att när barnen 

har en bra kommunikativ förmåga ökar deras självförtroende och detta bidrar till deras 

identitetsutveckling: ”I en elevgrupp där en elev har en tydligt bättre förmåga att 

kommunicera än övriga elever finns möjligheten för den eleven att exempelvis utveckla goda 

ledaregenskaper. Men det kräver förstås en lärare som säkerställer att rätt sorts utveckling sker 

hos eleven så att det nyvunna självförtroendet inte leder till att eleven utvecklar 

översittaregenskaper”. 
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5. Diskussion och analys 

I det kommande avsnittet analyseras och diskuteras resultatet i relation till den presenterade 

forskningen i avsnittet 2. Teori och forskningsbakgrund. Vidare följer en diskussion kring 

valet av metod och avsnittet avslutas med förslag på hur man kan driva forskningen inom 

området vidare. I mitt syfte återfinns även den hypotes som jag presenterade. Min hypotes var 

att det kan skilja åsikts- och inställningsmässigt mellan de två kategorier av lärare jag valt ut 

till min forskning då dessa kategorier av lärare har olika erfarenheter och utbildningar. 

5.1 Resultatanalys och diskussion 

Lärarnas förståelse för teoretiska begrepp 

Definitionen och betydelsen av begreppet kommunikativ förmåga delades av samtliga 

intervjupersoner. Deras enhälliga svar om att den kommunikativa förmågan är en viktig del av 

elevernas lärandeprocess delas även av Vygotskij, som anser att lärandet sker i det sociala 

samspelet som i sin tur förutsätter att man har någon form av kommunikativ förmåga 

(Partanen, 2007, ss. 35-36). Intervjupersonerna preciserade den kommunikativa förmågans 

innebörd till att man både ska kunna förklara något för andra personer samt även kunna lyssna 

och förstå det som förmedlas av andra med hjälp av språket. Detta är enligt Eriksson m.fl. 

(2013) definitionen för den språkliga förmågan (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, s. 

24). Det framgår inte genom resultatet från enkäten och intervjuerna hur lärarna definierar 

begreppet språklig medvetenhet. Sett till den forskning som presenteras i Eriksson m.fl. 

(2013, s. 24) och Eriksen Hagtvet (2004, s. 134) är den språkliga medvetenheten den grund 

som talspråket utvecklas från. Att lärarna då förstår innebörden av begreppet kan anses vara 

tämligen essentiellt för att eleverna ska få den betydande möjligheten till att utveckla sitt 

språk. Svensson (2005) menar som tidigare nämnts att lärare har en tendens att förväxla 

begreppens innebörd som exempelvis den fonologiska medvetenheten som kopplas till 

elevens förmåga att uttala fonemen korrekt och inte till förmågan att veta hur fonemen ska 

låta (Svensson, 2005, s. 22 jfr Eriksson et al, 2013, s. 24). Lärarna i min studie visar tydligt att 

de förväxlar dessa begrepp då den kommunikativa förmågan, enligt dem, är knuten till den 

språkliga förmågan.  
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Språkstimulerande arbetssätt 

De språkstimulerande arbetssätten som de yrkesaktiva lärarna nämner skiljer sig mot de 

arbetssätt som lärarstudenterna lyfter fram. Deras inställning skiljer sig tydligt åt när de 

besvarar frågan Hur och i vilken utsträckning arbetar du med att stimulera talspråket hos 

elever? Gemensamt för båda lärarstudenterna var att de anser att elevernas talspråk stimuleras 

bäst när eleverna får möjligheten att diskutera och argumentera i klassrummet. Ingen av de 

yrkesaktiva lärarna lyfte fram denna aspekt som den mest essentiella för stimulansen av 

elevernas talspråksutveckling. De yrkesaktiva lärarna talar istället om lekens roll i 

undervisningen. Eriksson m.fl. (2013) menar att leken öppnar upp för diskussioner och 

reflektioner, både enskilda och gemensamma (Eriksson, Grönvall, & Johansson, 2013, ss. 

200-201). Det torde därmed kunna antas att varken de yrkesaktiva lärarna eller 

lärarstudenterna inte är helt fel ute i sina tankar om att talspråket utvecklas bäst genom 

diskussioner och argumentationer. Men om man ser till det Strömqvist (1998) säger om att 

leken döljer syftet, d.v.s. själva talträningen, och att klassrumsmiljön bidrar till att öka 

elevernas självförtroende vågar jag nästan säga att lärarnas inställning ger eleverna bäst 

förutsättningar i talspråksutvecklingen (Strömquist, 1998, ss. 53-54). Ahlsén (2002, ss. 51-52) 

och Eriksen Hagtvet (2006, s. 69) anser att språkträningen måste vara fylld av glädje och lust 

för att den inte ska underminera eleven. Att träna talspråket genom endast strukturerade och 

planerade diskussioner och argumentationer kan därför anses vara tämligen glädjedödande 

och påtvingade för många elever som redan från start kanske känner sig osäkra i att tala inför 

andra och kan vara förödande för dessa elevers självförtroende och skapa barriärer för 

eleverna i form av ångest och talängslan (Strömquist, 1998, ss. 94-95).  

Korrigering av talspråket 

Huruvida man ska korrigera eleverna och frekvensen av korrigeringar skiljer sig mellan 

intervjupersonerna. Ser man till enkätens resultat (se diagram 3, s. 33) är det en klar majoritet 

som anser att man ska korrigera ibland. Inom denna åsiktskategori återfinner vi även samtliga 

intervjupersoner, bortsett från Lärare A som anser att man alltid ska korrigera eleverna, 

oavsett kontext. Anledningen till att Lärare A känner på detta sätt är att hen anser att 

kommunikativa förmågan är viktig och i detta fall knuten till den språkliga förmågan då. Hen 

angav nämligen denna definition av begreppet kommunikativ förmåga. Detta går rakt emot 

det som Svenssons forskning kring korrigering av uttalsfel visar (Ahlsén, 2002, s.51). Lärare 



 

33 

B och Lärarstudent B är därmed mer rätt ute i sina tankebanor då de anser att överdriven 

korrigering kan få negativa konsekvenser för eleven. Elevernas självförtroende sänks, vilket 

leder till att eleven kan börja ifrågasätta sin språkliga förmåga. En konsekvens av detta kan bli 

att eleven sluter sig och inte vågar uttrycka sig i rädsla att säga fel. Något som i övrigt syns 

tydligt i intervjupersonernas svar är att kontexten spelar roll för huruvida en korrigering ska 

ske eller inte. Kontexten är en faktor som påverkar ifall lärare känner att de behöver korrigera 

eller inte. Inkorrekt talspråk vid exempelvis muntliga framställningar är enligt Lärarstudent A 

en anledning till korrigering, medan Lärarstudent B menar att elever som konsekvent böjer fel 

på samma ord är en god anledning till korrigering. Detta innebär att Lärarstudent B motsäger 

sig själv då denne samtidigt menade att man sänker elevens självförtroende när man 

korrigerar mindre fel i talspråket, om än att Lärarstudent B talar om främst utveckling hos 

andraspråkselever.  

När det gäller arbetssätten för hur lärare korrigerar elevernas talspråk har jag inte funnit någon 

forskning. Min undersökning visar dock tydligt att det är en stor andel av enkätrespondenterna 

som väljer att använda sig av dold korrigering, även kallat modellering. Detta tror jag är ett 

vanligt arbetssätt då det inte är utpekande mot en specifik elev utan sker mer i det dolda. 

Noterbart i resultatet är att det skiljer sig mellan de två respondentgruppernas arbetssätt. Hela 

12,5 procent fler lärarstudenter skulle välja att arbeta i helklass jämfört med de 

yrkesverksamma lärarna och 18 procent fler yrkesverksamma lärare arbetar med dold 

korrigering jämfört med lärarstudenterna. Mest överraskande är att så många valt att svara att 

de gör korrigeringen enskilt med eleven. Detta är ett överraskande resultat, framför allt att 20 

procent av lärarstudenterna använder detta arbetssätt. Det är nämligen motsatsen till vad vi får 

lära oss i lärarutbildningen eftersom denna form av korrigering kan hämma elevens 

språkutveckling, framförallt om man ofta använder den formen av korrigering med en och 

samma elev. 

Acceptansen av svordomar 

Kontextens betydelse går även att se i lärarnas inställningar till svordomar i talspråket (se 

bilaga 4, s. 4 för enkätdeltagarnas textsvar). Av intervjupersonerna var det endast Lärarstudent 

A som hade en viss acceptans för svordomar som förstärkningsord. Inom enkäten var det över 

80 procent (se diagram 2, s. 32) som uppgav att de har nolltolerans för svordomar. Sett till 

intervjupersonerna hade Lärare A den starkaste åsikten när det gäller nolltolerans mot 
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svordomar. Anward (2000) menar att vi inte ser de språkliga möjligheter som finns inom 

svordomar. Svordomar kan, om de används på rätt sätt, nyansera språket och ge oss fler 

verktyg för att uttrycka oss och förstärka det vi säger (Anward, 2000, ss. 200-203). Inom 

skolan kan jag tänka mig att en nolltolerans, som den Lärare A har, sorterar bort även de 

situationer där svordomar kan användas i en positiv bemärkelse, i likhet med Lärarstudent A:s 

åsikter kring svordomar. Kontexten kring svordomen kan därmed förmodligen spela en stor 

roll. Även vad som betecknas som svordom eller inte en svordom skiljer sig mellan 

respondenterna. Precis som Anward (200, ss. 200-203) menar att SAG inte tar tillvara på 

svordomarna vill jag nog påstå att lärarna inte tar tillvara på svordomarna i rätt kontexter. 

Lärare B och Lärarstudent A menar att inom kontexten ”när ett barn gjort sig illa” är 

svordomar tillåtna då de uttalas t ett häftigt känsloförlopp, en kontext som vi möter dagligen i 

läraryrket. Vissa svordomar kan anses vara mindre farliga. Lärarstudent A nämnde t.ex. orden 

jädra och jäkla som positiva förstärkningsord, och kanske borde som Anward (2000, ss.200-

203) säger dessa utnyttjas mer och tas tillvara på inom samtalsgrammatiken. 

Frekvens av grammatiska felaktigheter i talspråket 

Svaren på i vilken utsträckning eleverna använder grammatiska felaktigheter i sitt talspråk 

syns det tydligt att majoriteten av enkätdeltagarna anser att det inte är i så stor utsträckning (se 

diagram 1, s. 29). Dock syns det en skillnad mellan lärarnas och lärarstudenternas svar. 

Omkring 11 % fler lärarstudenter än lärare anser att grammatiska felaktigheter förekommer i 

ganska stor utsträckning. En möjlig anledning till detta kan tänkas vara, utifrån egen 

erfarenhet, att lärarstudenterna är mer observanta då de är nya till yrket och därmed upptäcker 

avvikelser oftare än de yrkesverksamma lärarna. Lärare B menar att barnens ålder spelar in 

och att okunskapen gör att de böjer ord fel och uppgav då orden *gedde, *gådde och *fådde 

som exempel. Detta sätt att övergeneralisera ordens böjningsform tillhör inte grammatiken 

utan är vad som betecknas som barnspråk enligt Eriksson m.fl. (2013, s. 210). Även i enkäten 

fann man dessa böjningsformer i svaren från respondenterna (se bilaga 4, s. 2). Dock 

betecknade dessa respondenter dessa böjningsformer som dialektala. Detta tyder på att det 

finns missuppfattningar inom läraryrket när det kommer till felaktigt bruk av de regelbundna 

böjningsformerna.  
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Hemmiljöns påverkan på talspråket 

Att eleverna använder sig av barnspråk kan ibland härledas till deras hemmiljö. Eriksen 

Hagtvet (2004) menar att språkkulturen anläggs i hemmet och följer med in i skolvärlden 

(Eriksen Hagtvet, 2004, s. 137). Detta bekräftas till viss del av Lärarstudent A som lyfter fram 

kommunikationen med en förälder som ett exempel. Denna förälder kommunicerade med ett 

barnspråk genom att hen bland annat använde sig av ordformerna *gedde och *gådde. Detta 

ansåg Lärarstudent A vara bevis för varför barnet till denna förälder använde dessa ord i sin 

kommunikation. Lärarstudent talar här i samma banor som Vygotskij (1995, ss. 69-72) som 

menar att talspråket hos barn är direkt influerat av oss vuxna som finns i barnets omgivning. 

Barnen anammar ord och härmar vuxna i sitt språk. Därmed kan ”rätt” språklig fostran 

minska barnspråkets utrymme i barnets talspråk. Åldern spelar roll enligt Vygotskij (1995, ss. 

69-72), i likhet med Lärare B:s åsikter, men även barnets hemmiljö. Om barnspråket ges stort 

utrymme kommer det således att befästas hos barnet, vilket även Svensson (2009, s. 128) talar 

om i betydelsen i att den språkliga koden inte får begränsas utan måste utvecklas. Samtidigt 

menar Ahlsén (2002, s. 50) menar att en välutvecklad språklig kod fortfarande kan innebära 

språkliga problem vid övergången till skolvärlden. Lärare A och Lärare B refererar endast till 

föräldrar med utländskt ursprung som en möjlig faktor till svårigheter vid övergången mellan 

hem och skolan. Eriksen Hagtvet (2004) benämner detta som språkligt kulturarv (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s. 137). Kulturarvet från våra föräldrar i form av andra språk, språkstruktur 

och språkregler anses därmed vara en betydande faktor vid övergången från hemmets 

språkmiljö till skolans språkmiljö i likhet med det Svensson (2009) menar när hon säger att 

övergången mellan hem och skola rent språkligt kan bli problematiskt för eleven då de två 

miljöerna använder sig av olika uttryckssätt (Svensson, 2009, s. 129).  Även Vygotskij 

(Partanen, 2007, ss. 35-36, 40) säger att samspelet mellan barnet och föräldern har en stor 

betydelse för språkutvecklingen. Det sociala ursprunget lägger den språkliga grunden och 

fortsätter att prägla barnets språk när det utvecklas. Lärare B uppgav att hen kände att hen har 

varit på föräldrar mycket och tjatat om tyngden av att de läser med och för sina barn eftersom 

det främjar elevens språkliga utveckling. Bristen på stöd från hemmet åberopar Lärare B som 

en underminerande faktor för elevens utveckling. Detta stödjs av Vygotskij (Partanen, 2007, s. 

40) som anser att det måste finnas en brygga mellan hemmet och skolan för att elevens 

utveckling ska främjas. Liknande tankar finns återfinns hos Svensson (2005, s. 29) som menar 
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att pedagogens engagemang genom att kommunicera med föräldrarna kring tyngden av deras 

samverkan kring elevens språkutveckling visar föräldrarna att deras stöd är viktigt för eleven. 

Samband mellan bristande samtalsgrammatik och bristande skriftgrammatik 

Huruvida det finns något samband mellan en bristande samtalsgrammatik och bristande 

skriftgrammatik är svårt att säga utifrån intervjupersonernas svar då samtliga valde olika svar 

i enkäten och även uppgav olika svar i intervjuerna. Sett till forskningen så menar Vygotskij 

(1995) att det finns en svårighet för barnet när det ska förflytta sig från talspråket till 

skriftspråket. Den stora kunskapsklyftan mellan talspråket och skriftspråket skapar en inre 

utmaning som barnet måste möta för att klara av att överbrygga klyftan (Vygotskij, 1995, ss. 

52-54). Närmast Vygotskijs teori finner jag Lärarstudent A:s inställning. Lärarstudent A menar 

att det inte finns något samband då hen har mött barn med utmärkt samtalsgrammatik men 

dålig skriftgrammatik och tvärtom. Att Lärarstudent A noterat att elever kan ha problem med 

skriftspråket trots ett utmärkt talspråk tyder på att det möjligtvis inte behöver finnas ett 

samband. Lärare A är den intervjuperson som åsiktsmässigt ligger längst ifrån Vygotskij. 

Lärare A lyfte fram att man skriver som man pratar och att det därför finns ett samband hos en 

majoritet av eleverna. Vygotskijs (1995) forskning påvisar att eleverna inte alltid skriver som 

man talar. Han menar att när elevernas talspråk möter skriftspråket sjunker nivån på språket 

och blir mindre nyanserat. Beskrivande och målande berättelser inom barnets talspråk blir i 

skriftspråket detaljlösa och intetsägande (Vygotskij, 1995, ss. 69-72). Lärarstudent B anser att 

hos en del elever finns det ett samband och lyfter fram att vanligen brister 

samtalsgrammatiken oftare än skriftgrammatiken, vilket motsäger Vygotskijs forskning. 

Noterbart i resultatet är att både Lärare B och Lärarstudent B nämner att hos flerspråkiga 

elever finns det ett samband. Lärarstudent A och Lärare B nämner även att språkstörningar 

bidrar till att det finns ett samband. De spridda åsikterna gör det tämligen svårt att nå fram till 

en slutsats huruvida det finns ett samband. Tydligt är det att språkstörningar skapar ett 

samband. Man kan fråga sig om det endast handlar om elever med diagnostiserade 

språkstörningar eller om det även berör elever med multidiagnoser som försvårar 

språkutvecklingen. 

Talspråket som en del av identiteten 

70 procent av enkätens deltagare svarade att talspråket i ganska stor utsträckning är en del av 

elevens identitetsutveckling (diagram 6 s. 38). Sett till de två lärarkategorierna så ansåg ca 5 
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procent fler lärarstudenter att talspråket påverkar i ganska stor utsträckning. Samtidigt som 

detta inte förvånar mig då jag själv tillhör denna kategori av lärare och vet vad jag lärt mig 

under utbildningen så är jag ändå förbryllad över att så få har svarat att talspråket påverkar i 

mycket stor utsträckning. Detta på grund av att den utbildning jag genomgått på universitetet 

har präglats av hur viktigt det är att eleven får utrymme att utveckla sin identitet och att hur vi 

talar är starkt kopplat till jaget. Jargonger och dialekter utvecklar elevernas identiteter enligt 

intervjupersonerna. Lärarstudenterna lyfter även fram kopplingen till hemmet som en del av 

elevernas identitet samt hur talspråket skapar en grupptillhörighet. Att talspråket är starkt 

kopplat till kulturarvet från hemmet är redan konstaterat genom Eriksen Hagtvet (2004, s. 

137) som säger just att eleverna får med sig ett språkligt kulturarv från de vuxna i sin 

omgivning. De första vuxna vi interagerar med är de som finns inom familjen. Familjen är 

således den första delen av vår identitet och denna bär vi med oss livet ut. Familjen bygger 

grogrunden som den språkliga utvecklingen sedan kan utvecklas vidare på. Det fruktansvärda 

exemplet med flickan Genie som Abrahamsson och Hyltenstam (2010, ss.34-37) lyfter fram i 

sin bok är ett tydligt exempel på hur vår levnadsmiljö påverkar oss och den vi utvecklas till, 

både språkligt och identitetsmässigt.  

Hypotes 

Min hypotes inför detta examensarbete var att det skulle kunna finnas åsikts- och 

inställningsskillnader mellan yrkesverksamma lärare och blivande lärare. Efter genomförd 

forskningsstudie, resultatsammanställning och resultatanalys har jag nått slutsatsen att inom 

visa områden kan det finnas skillnader mellan de två kategorierna när det gäller deras åsikter 

och inställningar. Det var främst tre stycken frågor i enkäten där man tydligt kunde se 

skillnader. Dessa frågor var: 

8. Anser du att man bör korrigera elevernas talspråk när de använder språket på ett icke-

språkriktigt vis? (se diagram 3 s. 33) 

10. Vid korrigering av samtalsgrammatiken, hur sker denna korrigering?   

(se diagram 4 s. 35) 

14. Ser du något samband mellan bristande samtalsgrammatik och bristande 

skriftgrammatik? (se diagram 5 s. 36) 

Totalt sett fanns det färre åsikts- och inställningsskillnader än vad jag hade förutspått. 
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5.2 Metoddiskussion 

Inledningsvis hade detta examensarbete en helt annan inriktning. Fokus låg mer på dialekter 

och därmed fanns det frågor kring dialekter med i enkäten. Denna inriktning visade sig dock 

vara svårarbetad då det fanns skralt med tidigare forskning och därför bestämde jag mig 

ganska tidigt att ta bort dialektdelen ur mitt arbete. Detta kan ha påverkat mina 

intervjupersoner då dessa besvarade enkäten innan intervjun genomfördes. Vid genomförandet 

av intervjuerna fick jag inleda med att förklara att intervjun är inriktad mot talspråk generellt 

och inte dialekter för att säkerställa så gott jag kunde att deras svar inte skulle vara 

missriktade. Gällande enkäten kan den även ses vara missvisande då antalet respondenter i de 

olika kategorierna inte var lika många. Därmed kan man ifrågasätta huruvida det verkligen 

skiljer mellan åsikterna i de tre frågor som till viss del bekräftade min hypotes. Möjligtvis kan 

resultatet sett annorlunda ut om det var lika många respondenter i båda kategorierna. Det var 

totalt 50 yrkesverksamma lärare som besvarade enkäten och 30 lärarstudenter. 

De datainsamlingsmetoder jag valde att använda fungerade väl. Det som jag dock kommit till 

insikt om är att flertalet av mina frågor skulle kunna ligga till grund till vidare forskning då 

storleken på min data är alldeles för liten i förhållande till hur outforskat dessa områden är. 

Detta återkommer jag till i nästa avsnitt där jag ger förslag på hur man skulle kunna föra 

denna forskning vidare. Idag skulle jag troligtvis ha valt samma datainsamlingsmetoder som 

jag hade vid insamlingstillfället. Alternativt skulle jag byta ut enkäten mot observationer 

samtidigt som forskningen kanske hade haft en mer specifik inriktning mot attityder till 

svordomar och hur de används i talspråket eller med fokus på hur lärarna korrigerar elevernas 

talspråk i det dagliga arbetet. 

Det som är min undersöknings svaghet är att den inte är tillräckligt omfattande. Talspråket 

och hur lärarna ställer sig till det är ett relativt outforskat område där det finns mycket 

kunskap att inhämta. Genom detta examensarbete har jag endast lyckats skrapa lite på ytan av 

talspråksområdet. Detta göra att det blir svårt att dra några konkreta slutsatser ur studien även 

om den kan anses vara upplysande kring hur lärare faktiskt ställer sig till talspråket. Den 

slutsats som jag vågar lägga fram utifrån resultatet är att talspråket är starkt kopplat till 

hemmet och hemmiljön. Barnets språkliga kulturarv är en stor del av deras talspråk. 



 

39 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Denna forskning skulle med fördel kunna delas upp i flera forskningsområden. Det 

forskningsområde som jag främst skulle rekommendera någon att forska vidare på är 

svordomarna och deras plats i vårt språk. I likhet med Jan Anward (2000, ss.200-203) ställer 

jag mig frågande till varför dessa mångfacetterade uttryck möts med ett så stort motstånd när 

många av de äldre svordomarna, så som jädra och jäkla, blir mer och mer accepterade idag. 

Svordomar kan nästan tänkas vara gemene mans ”nya” superlativ då superlativen inte känns 

tillräckligt starka för sig själva. Inställningar och attityder förändras när samhället förändras 

och därmed kan en ny typ av acceptans möjligtvis vara på väg in i vårt samhälle. Fram till 

1970-talet var barn i större utsträckning skyddade mot svordomar men när deras idoler, som 

exempelvis Samir och Viktor, fyller sin musik med svordomar befäster barnen dessa uttryck 

väldigt tidigt. Förr ägde inte alla en radio eller grammofon som kunde spela LP-skivor och 

kom på så sätt inte i kontakt med den typen av musik som innehåller svordomar. Idag är 

musik exempelvis mer lättillgängligt p.g.a. internet och smartphones och därmed kommer 

barnen i större kontakt med dessa medier där svordomar är vanligt. För mig som kommande 

lärare är svordomar något jag vet att jag kommer att få hantera och att jag troligtvis inte 

kommer dela samma uppfattningar som mina kollegor.  
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Bilaga 1 - Missivbrev till enkätdeltagare 

Hej!  
 

Mitt namn är Annie Wixe och jag är lärarstudent vid Karlstads Universitet.   

Jag läser min sista termin på lärarprogrammet med inriktning på förskoleklass och årskurs 1–3 

och har nu inlett mitt examensarbete.   

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka attityder och inställningar lärare har till 

elevernas talspråk.  

Därför söker jag nu efter lärare som vill deltaga i min undersökning. Undersökningen tar 

ungefär tio min att fylla i.  
 

Enkätundersökningen är helt anonym vilket innebär att varken jag eller min 

handledare kommer veta vem det är som svarat på undersökningen.   

Dock finns det en avslutande frågeställning där ni får möjlighet att ta ställning till ifall ni vill 

deltaga i en fördjupande intervju.   

Där får ni då möjligheten att lämna era kontaktuppgifter och därmed avanonymiseras dina 

enkätsvar.   

Det datamaterial som respondenterna delger via enkäten kommer att publiceras i mitt 

examensarbete.   

Examensarbetet publiceras på www.diva-portal.org som är en portal för examensarbeten 

och uppsatser. 

Detta är en frivillig enkätundersökning och du som respondent kan avbryta ditt deltagande när 

som helst.  
 

Om ni har några frågor kan ni nå mig via telefon eller e-post.  

Annie Wixe 

Telefon: XXXX-XX XX XX 

E-post: XXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX 

 

Tack på förhand!  
 

Med vänliga hälsningar,  

Annie Wixe
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 

1. Relation till läraryrket 

Yrkesverksam lärare 

Pensionerad lärare 

Lärarstudent med utbildningsavslut år 2017 

 

2. År som yrkesverksam 

0-10 år 

11-20 år 

21-30 år 

31-40 år 

Mer än 40 år 

 

3. Vilket län tillhör du? 

Blekinge län 

Dalarnas län 

Gotlands län 

Gävleborgs län 

Hallands län  

Jämtlands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Kronobergs län 

Norrbottens län  

Skåne län 

Stockholms län 

Södermanlands län 

Uppsala län 

Värmlands län 



2(4) 

 

 

Västerbottens län 

Västernorrlands län 

Västmanlands län 

Västra Götalands län 

Örebro län 

Östergötlands län 

 

 

4. Använder du dialektala ord i samtal med elever? 

Ja 

Nej 

 

5. Använder eleverna dialektala böjningsformer av orden inom sitt talspråk? 

Ja 

Nej 

6. Ge exempel på hur elever på ett korrekt sätt kan använda sig av dialektala 
böjningsformer i sitt talspråk. Exempelvis inom värmländskan böjs verb dialektalt 
som stryka- strök - strôke, svära - svor - svôre. 

 

7. I vilken utsträckning anser du att eleverna använder grammatiska felaktigheter i sitt 
talspråk? 

Inte alls 

I liten utsträckning 

I ganska stor utsträckning 

I stor utsträckning 
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8. Anser du att man bör korrigera elevernas talspråk när de använder språket på ett 
icke-språkriktigt vis? 

Aldrig 

Ibland 

Ganska ofta 

Alltid 

 

9. Vilken är anledningen till att du anser att man inte bör korrigera elevernas talspråk? 

 

10. Vid korrigering av samtalsgrammatiken, hur sker denna korrigering? 

Genom att belysa grammatiken i ett helklassarbete 

"Dold" korrigering d.v.s. när eleven nyttjar fel grammatik rättar läraren genom att 

använda samma ord i sitt svar men med rätt grammatisk form. 

Genom att upplysa den enskilda eleven om rätt grammatisk form 

 

11. I vilken utsträckning anser du att elevernas talspråk är en del av deras 
identitetsutveckling?  

I ingen utsträckning 

I liten utsträckning 

I ganska stor utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

 

12. I vilken utsträckning accepterar du svordomar som förstärkningsord i elevernas 
talspråk? 

Accepterar inga svordomar 

Accepterar vissa former av svordomar 

Accepterar alla svordomar 
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13. Om viss acceptans till svordomar som förstärkningsord finns. Vilka kan dessa ord 
vara? 

 

14. Ser du något samband mellan bristande samtalsgrammatik och bristande 
skriftgrammatik?  

Det finns inget samband 

Hos en del elever kan det finnas ett samband 

Hos en majoritet av eleverna kan det finnas ett samband 

Det finns alltid ett tydligt samband 

 

15. Finns det några specifika språkliga konstruktioner eller ord som fått dig att 
uppmärksamma ett samband? 

 

16. Skulle du vara villig att deltaga i en fördjupande intervju kring samtalsgrammatik 
hos elever? 

Ja 

Nej 

 

17. Kontaktuppgifter 

 

 

 

 

Förtydligande till enkäten. 

En del frågor är inte synliga för samtliga respondenter utan visas beroende på vad de svarar på 

vissa frågor. 

Fråga 6 visas endast om respondenten svarat Ja på fråga 5. 

Fråga 9 visas endast om respondenten svarat Aldrig på fråga 8. 

Fråga 10 visas endast om respondenten svarat Ibland, Ganska ofta eller Alltid på fråga 8. 

Fråga 13 visas endast om respondenten svarat Accepterar vissa former av svordomar på fråga 

12. 

Fråga 15 visas endast om respondenten svarat Hos en del elever kan det finnas ett 

samband/Hos en majoritet av eleverna kan det finnas ett samband/Det finns alltid ett tydligt 

samband på fråga 14. 

Fråga 17 visas endast om respondenten svarat Ja på fråga 16.
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Bilaga 3 – Frågeområden till intervjuer 

➢ Vilken inställning har lärare till talspråket och dess form? 

o Hur viktig anser du att den kommunikativa förmågan är för elevernas lärande? 

▪ Varför?  

o Hur och i vilken utsträckning arbetar du med att stimulera talspråket hos 

elever? 

▪ Språklekar? Övningar? 

o I vilken utsträckning anser du att eleverna använder grammatiska felaktigheter 

i sitt talspråk? – Intervjupersonen utvecklar sitt svar från enkäten! 

o Vid övergången mellan språkmiljöerna hem och skola, har du då påträffat 

några märkbara problem?

 

➢ I vilken utsträckning korrigerar lärare talspråket och av vilken anledning? 

o Anser du att man bör korrigera elevernas talspråk när de använder språket på 

ett icke-språkriktigt vis? – Intervjupersonen utvecklar sitt svar från 

enkäten! 

o Vilken är den främsta anledningen till att du känner att du får gå in och 

korrigera elevernas talspråk? 

o Ser du något samband mellan bristande samtalsgrammatik och bristande 

skriftgrammatik? – Intervjupersonen utvecklar sitt svar från enkäten! 

o På vilket sätt är elevernas talspråk kopplat till deras identitetsutveckling?
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Bilaga 4 – Enkätresultat 

1. Relation till läraryrket Antal svar 

Yrkesverksam lärare 50 (62,5%) 

Lärarstudent med utbildningsavslut år 2017 30 (37,5%) 

Summa 80 (100,0%) 

 

2 .År som yrkesverksam Yrkesverksam lärare 

0-10 år 23 (46,0%) 

11-20 år 17 (34,0%) 

21-30 år 6 (12,0%) 

31-40 år 2 (4,0%) 

Mer än 40 år 2 (4,0%) 

Summa 50 (100,0%) 

 

3. Vilket län tillhör du? Yrkesverksamma lärare Lärarstudenter med utbildningsavslut år 2017 

Blekinge län 1 (2,0%) 0 (0,0%) 

Dalarnas län 1 (2,0%) 1 (3,3%) 

Gävleborgs län 2 (4,0%) 0 (0,0%) 

Hallands län  3 (6,0%) 0 (0,0%) 

Skåne län 4 (8,0%) 0 (0,0%) 

Stockholms län 8 (16,0%) 0 (0,0%) 

Södermanlands län 2 (4,0%) 4 (13,3%) 

Uppsala län 3 (6,0%) 0 (0,0%) 

Värmlands län 6 (12,0%) 15 (50,0%) 

Västernorrlands län 1 (2,0%) 0 (0,0%) 

Västmanlands län 0 (0,0%) 3 (10,0%) 

Västra Götalands län 12 (24,0%) 1 (3,3%) 

Örebro län 3 (6,0%) 4 (13,3%) 

Östergötlands län 4 (8,0%) 2 (6,7%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 

 

 

4. Använder du dialektala ord i 
samtal med elever? 

Yrkesverksamma 
lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 2017 

Båda respondentgrupperna 

Ja 33 (66,0%) 16 (53,3%) 49 (45,0%) 

Nej 17 (34,0%) 14 (46,7%) 31 (55,0%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 80 (100%) 

5. Använder eleverna dialektala 
böjningsformer av orden inom sitt 

talspråk? 

Yrkesverksamma 
lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 2017 

Båda respondentgrupperna 

Ja 23 (46,0%) 13 (43,3%) 36 (45,0%) 

Nej 27 (54,0%) 17 (56,7%) 44 (55,0%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 80 (100%) 
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6. Ge exempel på hur elever på ett korrekt sätt kan använda sig av dialektala böjningsformer i sitt talspråk. 
Exempelvis i värmländskan böjs verb dialektalt som stryka- strök - strôke, svära - svor - svôre.  

Yrkesverksamma lärare Lärarstudenter med utbildningsavslut år 2017 

Gådde, fådde etc. Strycka, ströckt, strökit 

Jag såg han ”Göre” istället för ”göra” 

Jag tröck in väskan i skåpet. Säger vägga istället för väggen 

Skåp säger skåpar  Skära, skärde, skärt 

Titt istället för Titta ge-gedde-gett 

Dom hottade (de kastade) Sitta – satt -suttit 

Med grammatiskt korrekta ändelser. Närkingar ”iar” ju mycket. Det har man hört. 

Det va "la" roligt?  
E du go eller? 

Träligt – tråkigt 

I stället för jättemycket blir det görmycket. ”jag har köpt” – ”jag har köpit” 

Koftan är oknäppt. Trälig/träligare/träligast 

Ok att i Uppland säga tröck, klöpp, bögg osv för tryckte, 
klippte, byggde osv 

Speler fotboll 

låter/lät blir låt 

Setat 

14 (23) 60,8 % 10 (13) 76,9% 

7. I vilken utsträckning anser du att 
eleverna använder grammatiska 

felaktigheter i sitt talspråk? 

Yrkesverksamma 
lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 2017 

Båda 
respondentgrupperna 

Inte alls 1 (2,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%) 

I liten utsträckning 31 (62,0%) 17 (56,7%) 48 (60,0%) 

I ganska stor utsträckning 16 (32,0%) 13 (43,3%) 29 (36,3%) 

I stor utsträckning 2 (4,0%) 0 (0,0%) 2 (2,5%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 80 (100,0%) 

8. Anser du att man bör korrigera 
elevernas talspråk när de använder 
språket på ett icke-språkriktigt vis? 

Yrkesverksamma 
lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 2017 

Båda 
respondentgrupperna 

Aldrig 2 (4,0%) 0 (0,0%) 2 (2,5%) 

Ibland 31 (62,0%) 23 (76,7%) 54 (67,5%) 

Ganska ofta 11 (22,0%) 7 (23,3%) 18 (22,5%) 

Alltid 6 (12,0%) 0 (0,0%) 6 (7,5%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 80 (100,0%) 

9. Vilken är anledningen till att du anser att man inte bör korrigera elevernas talspråk?  
(Relation till läraryrket: Yrkesverksamma lärare) 

Jag korrigerar inte utan modellerar istället rätt språk med förhoppning om att de så småningom lär sig, tex elev säger 
"jag gådde dit" och jag svarar "du gick dit?" 

Det är att bevara dialekterna som håller på att försvinna. 
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10. Vid korrigering av samtalsgrammatiken, 
hur sker denna korrigering? 

Yrkesverksamma 
lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 

2017 

Båda 
respondentgrupperna 

Genom att belysa grammatiken i ett helklassarbete 2 (4,2%) 5 (16,7%) 7 (9,0%) 

"Dold" korrigering d.v.s. när eleven nyttjar fel 
grammatik rättar läraren genom att använda 
samma ord i sitt svar men med rätt grammatisk 
form. 39 (81,3%) 19 (63,3%) 54 (74,3%) 

Genom att upplysa den enskilda eleven om rätt 
grammatisk form 7 (14,6%) 6 (20,0%) 18 (16,7%) 

Summa 48 (100,0%) 30 (100,0%) 78 (100,0%) 

 

 

11. I vilken utsträckning anser du att 
elevernas talspråk är en del av deras 

identitetsutveckling? 

Yrkesverksamma 
lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 

2017 

Båda 
respondentgrupperna 

I ingen utsträckning 2 (4,0%) 2 (6,7%) 4 (5,0%) 

I liten utsträckning 7 (14,0%) 3 (10,0%) 10 (12,5%) 

I ganska stor utsträckning 34 (68,0%) 22 (73,3%) 56 (70,0%) 

I mycket stor utsträckning 7 (14,0%) 3 (10,0%) 10 (12,5%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 80 (100,0%) 

12.I vilken utsträckning accepterar du 
svordomar som förstärkningsord i 

elevernas talspråk? 

 
Yrkesverksamma 

lärare 

Lärarstudenter med 
utbildningsavslut år 2017 

Båda 
respondentgrupperna 

Accepterar inga svordomar 43 (86,0%) 25 (83,3%) 68 (85,0%) 

Accepterar vissa former av svordomar 6 (12,0%) 5 (16,7%) 11 (13,8%) 

Accepterar alla svordomar 1 (2,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 80 (100,0%) 
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13. Om viss acceptans till svordomar som förstärkningsord finns. Vilka kan dessa ord vara? 

Yrkesverksamma lärare Lärarstudenter med utbildningsavslut år 2017 

Jävlar (vad ont det gjorde) Skit 

Om det används sällan för att "ta i", tex "___ som fan" 
eller spontana utrop vid skada eller överraskning som 
"jävlar" 

Jäklar  
Tusan  
Fan  
Beroende på om svordomen är riktad mot någon säger 
jag till på skarpen 

Handlar mer om situation. Om eleven ex är arg och jag 
enskilt försöker reda ut konflikten, så lägger jag fokus 
på vad eleven vill förmedla och inte hur hen uttrycker 
sig. 

Svordomar som förstärkningsord i en positiv mening 
accepterar jag, och till viss del även i negativa meningar. 
"Jädra" och "jäkla" är enligt mig två förstärkningsord som 
fungerar både i positiva och negativa meningar. "Jävla" 
är enligt mig ett hårdare ord. Dock tror jag inte att jag 
alltid skulle tillrättavisa eleverna, utan det beror på 
kontexten vari förstärkningsrordet användes. 

Vid ilska eller som förstärkning. Ord som kränker är 
aldrig ok. Vid slentrianmässigt användande kan jag ta 
upp diskussionen varför... Enskilt och ibland i grupp 
/klass. Uppfattar det ofta som en statusmarkör från de 
elevernas sida vilket blir till en oreflekterad vana.  
Tycker också att det är bra att sätta stopp) markera 
tidigt för att därmed (mer sannolikt) slippa grövre 
svordomar och kränkningar inkl. könsord. 

Skillnad på rummens kontext. I klassrummet accepterar 
jag inte svordomar. Däremot under raster och andra 
(mindre formella) aktiviteter kan jag tillåta svordomar om 
ett barn slår sig tex skulle jag inte predika om ordet. 
Personligen och i min yrkesroll tror jag inte på totalförbud 
utan poängen är att eleverna ändå förstår att ett starkt 
ord tappar sin funktion om det missbrukas och därför bör 
man vara sparsam med dess användning. Nu tänker jag 
på ord som: fan, jävlar, satan, fuck  
 
Det finns ju även kränkande ord som kan användas som 
svordomar vilka jag inte kan acceptera just på grund av 
dess möjliga påverkan på en individs känslor. 

Skitbra Om man slår sig. Eller typ ”skitbra” 

Det handlar mer om sammanhang. Dom får inte svära 
mot varandra. Men om man slår sig och dom säger 
"fan vad ont det gjorde" så bryr jag mig inte. 

 

6 (6) 100 % 5 (5) 100% 

 

14. Ser du något samband mellan 
bristande samtalsgrammatik och 
bristande skriftgrammatik? 

 
Yrkesverksamma 

lärare 
Lärarstudenter med 

utbildningsavslut år 2017 
Båda 

respondentgrupperna 

Det finns inget samband 2 (4,0%) 1 (3,3%) 3 (3,8%) 

Hos en del elever kan det finnas ett samband 23 (46,0%) 20 (66,7%) 43 (53,8 %) 

Hos en majoritet av eleverna kan det finnas 
ett samband 19 (38,0%) 8 (26,7%) 27 (33,8%) 

Det finns alltid ett tydligt samband 6 (12,0%) 1 (3,3%) 7 (8,8 %) 

Summa 50 (100,0%) 30 (100,0%) 1 (100,0%) 
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15. Finns det några specifika språkliga konstruktioner eller ord som fått dig att uppmärksamma ett 
samband?  

Yrkesverksamma lärare Lärarstudenter med utbildningsavslut år 2017 

Talspråk så, han istället för honom. När eleven använder la istället för lade är ett exempel. 

Jag såg han. Dom istället för de/dem Vägga istället för väggen, dörra istället för dörren 

Va när det ska stå var/vara, e när det ska stå är, ord som 
stavas med e eller ä som byter med varandra pga 
dialektala uttalanden som förvirrar i skriften. 

"Ja" istället för "jag". "Dom" istället för "de" eller "dem". 
Etc. 

Fel ordföljd 
Svårt att säga, elever i dessa åldrar tenderar ju att skriva 
som ett ord låter oavsett 

Barnen skriver "jämt" som det används när de pratar. De 
använder "låt" istället för "lät/låter" 

Exempelvis ordet "med" , eleverna stavar ofta "mä". 

"lägga en låt " Vanlig kommentar om barnen får turas om 
att välja låt från youtube. 

En och ett hos barn med annat modersmål 

Starka verb böjs oftast som svaga i såväl tal som skrift. 
Mina eleverleker alltid på "stångarna" inte stängerna 

Har uppmärksammat att elevers gramatiska förmåga i 
samtalet är den gramatiska förmågan som syns även i 
skriftspråket. Om en elev exempelvis inte böjer 
oregelbundna verb korrekt i samtal så skrivs heller inte 
dessa verb korrekt i skriftspråket. Även felaktig ordföljd 
har jag uppmärksammat i samtal med elever och vidare 
sett även i elevens skriftspråk. 

Felaktiga verbtemaformer syns även i skriftspråk; skärt sig 
i stället för skurit sig. Pronomen; han i stället för honom. 
"Talspråk" är också det väldigt synligt i elevtexter; bror 
på=beror på 

Böjning av oregelbundna verb 

Att inte kunna skilja på han och honom/hon och henne, 
hoppa och hoppade osv... 

Örebroare uttalar vissa ord med Ö istället för U, t.ex. lugn 
(de säger "lögn") vilket påverkar deras stavning. 

Han istället för honom. Iaf hos yngre barn så upplever jag 
att de skriver så som de talar. Finns det en grammatisk 
missuppfattning i talspråket så syns denna även i skrift. 

Skurit och skärit 

Blidde = blev tjuvade = stal 

Lagg (=låg, la) 

r-ljuden blir inte korrekta vid skriftspråk. Jaguaren => 
jaguajen 

Gådde, hedde (lade), 

Sova-sovde, lade-läggde osv 

verbformer såsom "svorde". 

Ja lagg den på bordet. 

Barnen skriver "jämt" som det används när de pratar. De 
använder "låt" istället för "lät/låter" 

18 (48) 37,5% 9 (29) (31,0% 
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Bilaga 5 – Diagram 

Diagram 1 - data från enkät, fråga 7 (se bilaga 4, s. 2). 

 

Diagram 2 - data från enkät, fråga 12 (se bilaga 4, s. 3). 
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Utsträckningen av elevernas användande av grammatiska 
felaktigheter i talspråket

Yrkesverksamma lärare Lärarstudenter med utbildningsavslut år 2017 Båda respondentgrupperna
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Diagram 3 - data från enkät, fråga 8 (se bilaga 4, s. 2). 

  

 

Diagram 4 - data från enkät, fråga 10 (se bilaga 4, s.3). 
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Diagram 5 - data från enkät, fråga 14 (se bilaga 4, s. 4). 

  

 

Diagram 6 - data från enkät, fråga 11 (se bilaga 4 sida 3) 
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