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Sammandrag 

Den här studien undersöker hur fyra svensklärare uppfattar kunskapskravet som säger att en elev i 

huvudsak ska kunna följa skriftspråkets normer för språkriktighet, hur ofta de arbetar med 

språkriktighet och i vilken mån elevers skriftspråk påverkar bedömning. Sammanfattningsvis är 

informanterna eniga om att det handlar om helhetsbilden, flytet och förståelsen. Vissa normbrott 

godkänns i elevtexter medan andra är oacceptabla. Resultatet visar att informanternas skoltillhörighet 

påverkar arbetet med språkriktighet. Medan de kommunalt anställda lärarna undervisar om 

språkriktighet vid isolerade tillfällen, sker det mer kontinuerligt av de privat anställda lärarna. 

Däremot finns det viss kontinuitet i språkriktighetsarbetet vad beträffar återkoppling på elevtexter. 

Även elevåsikter har undersökts och resultatet visar att informanterna är oeniga om hur ofta de 

undervisas om språkriktighet.  

Nyckelord: Språkriktighet, lärarintervjuer, elevenkäter, skriftspråk, talspråk, gymnasiet, 

svensklärare. 

Abstract 

This study examines how four teachers of Swedish perceive the knowledge requirement that says that 

a student should mainly be able to follow the rules concerning standard written language, how often 

they teach standard language and to what extent students’ written language affect assessment. The 

results show that the teachers of Swedish agree that the most important aspect of a text is how it is 

perceived in its entirety, as well as its flow and how well a reader can understand the text. Some non-

standard expressions are allowed by the teachers, while others are not. The study also shows that the 

teaching of standard language depends on which school the teachers belong to. In a public school the 

standard language is taught in isolated situations, while the teachers in a private school do it 

continuously. However, all informants agree that they do it continuously to some extent when it 

comes to feedback on student essays. Student perception was also examined and the result shows that 

there is an inconsistency in how students perceive that standard language is taught. 

Keywords: Standard language, teacher interviews, student surveys, written language, colloquial 

expressions, senior high school, Swedish language teachers. 
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1 Inledning 

Hur vi pratar beror i många fall på var vi befinner oss, i vilket sällskap och i vilket 

sammanhang. Variation i talet bidrar även till variation i skriften. En vanlig fras på 

värmländska är till exempel hönt säger du för nöe? vilket betyder vad säger du för något? 

Och att skriva på bred värmländska blir vanligare ju längre ut från Karlstads kärna man 

kommer. Uppemot Torsby till exempel, kan det vara svårt att förstå vad vissa menar om man 

inte är van vid språket sedan tidigare. Om man frågar torsbyborna om de kan skriva korrekt 

svenska svarar nog de flesta ja, och visst är det så, både talet och skriften är trots allt svenska. 

Men om man däremot frågar dem om de kan skriva korrekt svenska enligt det offentliga 

språkets norm kan svaret bli något annorlunda. Med det offentliga språkets norm menas 

nämligen de normer som används i den offentliga sektorn, det vill säga myndigheternas, 

företagens och skolornas språk. Med andra ord är det troligtvis inte det språk som används av 

gemene man i skrift till vänner och familj. Inte heller är det alltid så att skolelevers språk 

stämmer överens med denna norm. Istället blandas normer, både av elever och lärare. För som 

med all språkförändring, när något brukas av nog många kan det förr eller senare bli normen. 

I den här uppsatsen syftar det offentliga språkets norm på skriftspråksnormen, eftersom 

skriften är dess viktigaste medium (Teleman 1979, s. 33).  

I en tidigare studie undersökte jag gymnasieelevers attityder till normbrott i skriftspråket 

(Björkegren, 2019). Det som framgick av resultatet var att elevinformanternas åsikter om vad 

som är rätt och fel i det svenska skriftspråket sällan stämmer överens med vad det offentliga 

språkets norm föreskriver. Det var endast i ett fåtal fall som elevinformanternas åsikter 

stämde överens med normen. Även tidigare studier har visat på liknande resultat (Håkansson 

& Norrby 2011). Frågan är hur lärarna ser på problemet. Deras roll är ju trots allt att ge 

eleverna möjlighet att utveckla språket för både arbetsliv och vidare studier, vilket innebär att 

eleverna förutsätts ha ett språk som fungerar väl, oavsett position i samhället. 

Kunskapskraven för svenska uttrycker att eleverna i huvudsak ska kunna följa skriftspråkets 

norm för språkriktighet. Men vad innebär i huvudsak? 

1.1 Syfte 

Genom att utföra lärarintervjuer med fyra svensklärare samt en kvalitativ enkätundersökning 

med tio gymnasieelever, syftar den här studien att ta reda på hur svensklärare arbetar med 
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språkriktighet på gymnasiet samt i vilken mån deras elevers språkriktighet påverkar 

betygsättningen.  

1.2 Frågeställning 

 Vad innebär det att i huvudsak kunna följa skrifspråkets normer för språkriktighet, för 

fyra olika svensklärare? 

 Hur ofta undervisar svensklärarna om språkriktighet och hur ger de återkoppling på 

normavvikelser? 

 Vilka normavvikelser är mer respektive mindre accepterade av svensklärarna? 
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2 Bakgrund 

Här nedan i 2.1 tas begreppet språkriktighet, språknormer och det offentliga språkets norm 

upp. Det följs sedan av 2.2 skrivandet i skolan, 2.3 svenskämnet på gymnasiet, 2.4 

likvärdighet och sambedömning och 2.5 bedömning i olika stadier. Till sist presenteras 

tidigare forskning i 2.6. 

2.1 Språkriktighet, språknormer och det offentliga språkets norm 

2.1.1 Språkriktighet 

Språkriktighet kan sägas behandla sådant som är rätt och fel (den egentliga språkriktigheten) 

och sådant som anses vara bra eller dåligt (den kommunikativa lämpligheten), enligt svensk 

språkvårdstradition (Svenska Språknämnden1 2005, s. 7; Teleman 2013, s. 126). Med andra 

ord, vad man bör och inte bör använda i olika kommunikationssituationer. Om normerna inte 

följs, riskerar man att irritera och störa läsaren, samt ta fokus från innehållet, förklarar Anne 

Palmér och Eva Östlund-Sjtärnegårdh (2015, s. 29). Däremot är talspråkiga ord och 

böjningsformer accepterat vad beträffar vissa stilar i skriftspråket. Men det är inte alltid så lätt 

att veta när ett uttryck föredras istället för ett annat. Extra svårt blir det då språkvårdare kan ha 

olika åsikter om samma uttryck. Därför författade Svenska Språknämnen 

Språkriktighetsboken år 2005. Boken tar upp språkriktighetsfrågor, förklarar problemen och 

ger rekommendationer. Ett klassiskt problem är valet mellan äldre än mig och äldre än jag, 

där båda alternativen anses vara okej numera.  

Olle Josephson (2013, s. 173) delar in språkriktighetsfrågorna i fyra olika kategorier: problem 

att ta allvarligt på, problem att ta lätt på, skenproblem att leva med och skenproblem att göra 

sig av med. Han menar att vissa problem är allvarligare än andra. I den första kategorin, 

problem att ta allvarligt på, ingår till exempel könsneutrala pronomen i tredje person. Flera 

exempel har föreslagits: hen, han eller hon, han/hon h-n, et cetera, men eftersom ett 

pronomen måste vara lätthanterligt och talspråksförankrat, menar Josephson (2013, s. 175) att 

det enda möjliga könsneutrala pronomenet skulle vara den. Problemet är att den kan orsaka 

syftningsproblem, och att jämföra människan med ett könlöst pronomen kan kännas alltför 

påtagligt, förklarar han.  

                                                        
1 Numera går den Svenska Språknämnden under namnet Språkrådet. 
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Nästa kategori av språkriktighetsproblem är problem att ta lätt på. Som exempel använder 

Josephson (2013, s. 175ff.) tvetydigheter eller syftningsfel som kan uppstå när reflexiva och 

personliga pronomen, såsom sin/sitt och hans/hennes/deras, blandas ihop. Det blir till 

exempel oklart vems slips som ska strykas i han bad henne stryka sin slips. Och visst kan man 

bli osäker på tolkningen, förklarar Josephson, men oftast sker det bara i ett fall på hundra. 

Valet mellan sin eller deras är ett riktigt problem, men i regel vet man vad som menas från 

sammanhanget.  

Den tredje kategorin behandlar skenproblem att leva med. Ett sådant är till exempel 

användandet av dubbelt supinum i skrift: han har försökt bytt motor (Josephson 2013, s. 177). 

Dubbelt supinum är inte att rekommendera om man ser till handböcker och grammatikor, 

förklarar Josephson, och fortsätter: ”Dubbelt supinum är allmänt förtalat.” Men han håller inte 

med förtalet, utan han tycker istället att dubbelt supinum ska tillåtas eftersom många skulle få 

lättare att skriva. Dessutom skulle alla fortfarande förstå vad som menas eftersom det inte 

finns någon betydelseskillnad mellan att använda försökt bytt eller försökt byta. 

Den sista kategorin innefattar skenproblem att göra sig av med. Josephson (2013, s. 178) 

nämner användandet av varken eller vare sig som exempel här. Det förstnämnda skrivs aldrig 

med negation eftersom dess innebörd redan innefattar en negation, medan det andra exemplet, 

vare sig, alltid kräver en negation. Trots det är det ingen som missförstår vad som menas och 

det är dessutom få som reagerar om det skrivs fel, förklarar Josephson.  

I slutändan handlar språkriktighetsfrågorna, vad som bör användas och vad som inte bör 

användas, om det faktiskta bruket. Huruvida ett uttryck anses vara okej eller inte avgörs av 

hur många som använder det.  

2.1.2 Språknormer 

Språkriktighet styrs av olika normer, så kallade språknormer. Ulf Teleman (1979, s. 17) 

använder metaforerna byggstenar till tänkande och meddelse samt ett automatiserat maskineri 

när han förklarar språknormernas funktion. Han fortsätter med att säga att olika 

normgemenskaper följer olika normer. Så länge man tillhör samma normgemenskap märker 

gemene man inte av normerna – med andra ord, så länge båda parter av en kommunikation 

använder sig av samma normer är de mer eller mindre osynliga (Teleman 1979, s. 18). Om 

någon part däremot bryter mot normen eller om de följer olika normer kan problem uppstå 

och normerna riskerar att synliggöras. Att normer bryts kan ske både avsiktligt och 
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oavsiktligt, till exempel i ett försök att ändra på de rådande normerna eller på grund av trötthet 

och okunninghet, förklarar Teleman. Men det påverkas också av var man har lärt sig språket 

och hur man tillämpar det. I det svenska språket finns därför en norm som ska kunna 

användas av alla dess brukare (framför allt i skrift), det så kallade offentliga språkets norm 

(Teleman 1979, s. 30).  

2.1.3 Det offentliga språkets norm 

Det offentliga språket är alltså ett normsystem som är anpassat för Sveriges alla invånare. Det 

innefattar de språknormer som elever lär sig och ska2 använda sig av i skolans arena, men det 

är också de normer som används av offentliga företag och myndigheter, säger Teleman, och 

tillägger att det till största del handlar om skriftspråksnormer (1979, s. 30ff.). Förr var det 

även ett kännetecknande skriftspråk för media, men i och med att allt större läsarskaror skulle 

nås och att tekniken förändrades, ändrades även vissa av skriftspråksnormerna för att bättre 

stämma överens med de nya kraven (Teleman 2013, s. 37). Och eftersom dagens skolelever 

spenderar alltmer tid på sociala medier, där språket sällan följer den offentliga normen, 

påverkas trolitvis det språk de använder i skolan till en stor del. Språket har mer eller mindre 

blivit teknikberoende (se diskussionen om teknifiering i Josepson 2013, s. 104–112). Trots att 

det offentliga språket innehåller normer som i dagens samhälle kan klassas som föråldrade, 

innehåller den även en del nya normer. För visst påverkar bruket huruvida en norm klassas 

som standard eller inte, ju fler som brukar ett nytt eller normbrytande uttryck desto större 

chans till förändring. 

I Sverige finns det bland annat officiella språkvårdare som hjälper till vid oklarheter angående 

vilken norm som föreskrivs. Bland annat kan man vända sig till den Svenska Akademiens 

ordlista eller grammatik för rekommendationer om språkbruk, eller så kan man vända sig till 

Språkrådet. Språkvårdarna uppdaterar sina rekommendationer regelbundet och ett uttryck som 

ansågs vara felaktigt för några år sedan kan därmed vara godkänt nu. 

2.2 Skrivandet i skolan 

Skrivandet i skolan kan delas in i en mängd olika slags texter, men en gräns kan dras mellan 

berättande texter och diskursiva texter, förklarar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015, s. 

10). De berättande texterna är i regel kronologiskt uppbyggda, de har en stegrande handling 

                                                        
2 Numera sker detta för det mesta bara på skrivuppgifter i svenska. 
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och en huvudperson, bland annat. En skönlitterär berättelse är typexemplet på en berättande 

text. En diskursiv text skiljer från den berättande texten eftersom den är ”mer analytisk, 

resonerande och generaliserande” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015, s. 10). Medan den 

berättande texten fokuserar mer på handling, är det tankemässiga strukturer såsom 

jämförelser, orsak och verkan, etc. som fokuseras i den diskursiva texten. Några exempel är 

argumenterande och utredande texter. På gymnasiet är det främst den diskursiva texten som 

används, och även om det finns inslag av den berättande texten på gymnasiet, används den 

främst i grundskolan, förklarar de (2015, s. 10). Medan de berättande texterna inte kräver att 

språkriktigheten följs till punkt och pricka, är det mer viktigt i de diskursiva (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh 2015, s. 10, 29). Även de diskursiva texterna kan ibland få dispans vad 

gäller att ha ett korrekt språk, framför allt i andra ämnen än svenska. Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh (2015, s. 11) nämner bland annat Ann-Christin Randahls studie (2014) och 

Maria Westmans studie (2009) som båda visar att olika ämnen ställer olika krav på elevers 

skrivande. En jämförelse som görs mellan fysikämnet och svenskämnet visar att eleverna 

måste ta till olika strategier vid skrivandet i olika ämnen. 

Eftersom skrivandet är en sorts kommunikation, måste texten anpassas till mottagaren. Annars 

riskerar kommunikationen att fallera. Det kan dels handla om kommunikation till andra lärare 

eller elever, men också till läsare som är okända för skribenten. Inte minst handlar det om de 

framtida mottagare som skribenten kommer att stöta på i livet efter skolan, vilket också är ett 

av skolans syften – att förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället. Men skrivande 

behöver inte alltid ses som en kommunikation. När man till exempel skriver för sig själv för 

att tänka och lära, talar man istället om ett kognitivt skrivande (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2015, s. 11f.). I regel bedöms inte sådana texter, men om de bedöms sker det 

sällan på samma sätt som de kommunikativa. Den här uppsatsen undersöker främst hur lärare 

bedömer de diskursiva texterna, såsom rapporter, utredningar, argumentationer et cetera, 

eftersom det är fastare regler kring språkriktigheten där. 

2.3 Svenskämnet på gymnasiet 

I läroplanen för gymnasieskolan sägs det under ämnet svenska bland annat att varje elev ska 

ges förutsättningar att utveckla ”kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma 

muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang” (Skolverket 2018a, 

s. 160). Vidare står det formulerat i kunskapskravet för betyget E i svenska 1 att ”eleven kan i 

huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet” (Skolverket 2018a, s. 163). Att 
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eleven i huvudsak ska kunna följa skriftspråkets normer för språkriktighet återfinns sedan i 

både svenska 2 och 3. Med andra ord är det varje svensklärares jobb att utveckla elevernas 

språkriktighet3 så att de kan bruka det i både tal och text.  

Svenska är det enda ämne som har ett fokus på språkriktighet. I andra ämnen är språket inte 

ett kunskapskrav. Därmed kan situationer som Westman (2009) vittnar om uppstå. Eftersom 

det endast krävs att elever följer normerna för språkriktighet i ämnet svenska, ”rör sig 

eleverna … mellan olika världar” i skolan, menar hon (refererad av Palmér & Östlund-

Stjärnegård 2015, s. 11). Även Randahls undersökning (2014, också refererad av Palmér & 

Östlund-Stjärnegård 2015, s. 11) visar på en liknande iaktagelse; olika ämnen ställer olika 

krav på elevers skrivande, vilket i sin tur innebär att eleverna måste använda olika strategier i 

respektive ämnen. Medan svenskläraren lär ut och bedömer det offentliga språkets normer, 

tillåts eleverna i till exempel samhällskunskap eller religion skriva med de normer de är vana 

vid utanför skolans väggar, i synnerhet det privata språkets normer. För många kan det vara 

en stor skillnad mellan att använda privat och offentligt språk och om då texterna ska ses i 

relation till kommunikationssituation eller anpassas till en bred mottagarskara kan ett alltför 

vardagligt språk leda till missförstånd.  

Vad beträffar Skolverkets rekommendationer (2018c) om hur man som lärare ska tolka 

begreppet språkriktighet sägs det att det handlar om sådant som kan vara riktigt eller felaktigt, 

till exempel stavning, skiljetecken, meningsbyggnad, et cetera. De poängterar att det inte ska 

handla om huruvida något är korrekt eller inte, eftersom det då riskerar att bli en alltför 

detaljfokuserad och begränsad bedömning (Skolverket 2018c, s. 4). Eftersom den här studien 

fokuserar på skriftspråket kommer språkriktighet att handla om just vad som är rätt och 

lämpligt i skrift. Den utgår från det offentliga språkets normer eftersom språket i skolan 

bygger på dem. 

2.4 Likvärdighet och sambedömning 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015, s. 132f.) säger att gymnasieelever, sedan 

skolreformen 94, bedöms utifrån å ena sidan förmågor och mål som ska utvecklas, och å 

andra sidan kunskapskrav som ska uppfyllas. I skolreformen 2011 förtydligades mål och 

kunskapskrav, bland annat blev kunskapskraven för E, C och A mer detaljerade. Trots det 

                                                        
3 Begreppet språkriktighet nämns redan i kunskapskravet för slutet av årskurs 6 (Skolverket 2018b s. 

264). 



8 

 

garanterar kunskapskraven inte en likvärdig betygssättning. Istället är det vanligt att man som 

lärare gör sin egen tolkning, och Anders Jönsson (2017, s. 180) hävdar att tolkningen är 

nödvändig eftersom innebörden av kunskapsnivåerna inte är tillräckligt detaljspecifierade. Att 

likvärdighet är svårt att uppnå, är något som man får leva med så länge man vill att det ska 

finnas nyanser i elevers kunskaper (Jönsson 2017, s. 180). Problemet uppstår först när elever 

ska söka sig vidare till gymnasieskolan, eftersom antagningmöjligheter baseras på betyg. 

Samma sak gäller för gymnasieelever som ska ut i arbetslivet eller som vill söka sig vidare till 

högskolan, förklarar Jönsson. Men det finns också lösningar på problemet, eller åtminstone 

förslag på hur man kan stärka likvärdigheten. Jönsson (2017, s. 181) nämner bland annat 

nationella prov som stöd för betygssättningen, vilket i och för sig skulle kräva en central 

bedömningsgrupp, eller att man tillsammans med andra lärare kan diskutera och jämföra sin 

bedömning i en så kallad jämkning. En tredje modell han nämner är sambedömning. 

Sambedömning innebär att ”lärare samarbetar kring bedöming och betygssättning” (Jönsson 

2017, s. 189). Det kan bland annat öka bedömningskompetensen hos den enskilde läraren 

eftersom sambedömning hjälper till att utveckla lärarens syn på hur styrdokumenten ska 

tolkas. Vissa studier har till och med visat att sambedömning kan öka lärarnas ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper, fortsätter Jönsson (2017, s. 190). Att många lärare säger att 

sambedömning kan leda till en ökad överensstämmelse mellan olika lärares bedömingar är 

dock något som Jönsson ställer sig kritiskt till (2017, s. 134). Han menar att få studier har 

dokumenterat den effekten.  

2.5 Bedömning i olika stadier 

I läroplanen 94 anammade den svenska skolan en processorienterad syn på skrivande, utöver 

den produktorieterade synen. ”Skrivandet [skulle numera] ses som en process i flera steg”, 

förklarar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015, s. 12). Det handlar därför inte bara om den 

färdiga produkten, utan även om förberedelse och bearbetning. En central del i den 

processorienterade skrivpedagogiken är att texten ges verkliga mottagare, säger de. Under det 

att den processorienterade bedömningen berör kommentarer som ges under arbetets gång, 

berör den produktorienterade bedömningen kommentarerer som ges på slutprodukten. I båda 

fallen kan bedömningen ges både muntligt och skriftligt. Trots att muntliga kommentarer kan 

vara värdefulla, innebär de ofta att läraren behöver avsätta extra tid (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2015, s. 153). 
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De processorienterade kommentarerna har som främsta syfte att ge eleven stöd i skrivandet. 

Enligt Palmér och Östlund-Stjärnegård (2015, s. 152) är det också då lärarrespons ger bäst 

effekt. Kommentarerna kan bland annat stärka elevens motivation, men leder också till att den 

utvecklar sitt tänkande kring texten. Förslag på förbättringar bör därför kombineras med 

beröm, i likhet med konceptet 2 stars and a wish som används flitigt i kamratrespons. 

Dessutom gäller det att inte kommentera alltför mycket i elevernas texter, eftersom för många 

kommentarer och rättningar kan bli svårsmälta. Istället ”måste du som lärare kommentera 

med urskiljning”, menar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015, s. 154). Det innebär bland 

annat att man avgränsar sina kommentarer till några få saker åt gången, förslagsvis på sådant 

som är aktuellt i undervisningen just nu, tillägger de. Eftersom man som lärare måste ge alla 

elever en chans att utveckla sitt lärande, är det också viktigt att man hittar utmaningar för de 

duktiga skribenterna. 

De produktorienterade kommentarerna sker istället på den färdiga produkten. Precis som med 

de processorienterade kommentarerna bör man inte påpeka för mycket i elevernas texter, utan 

man måste ge eleven möjlighet att ta till sig kommentarerna (Östlund & Palmér-Stjärnegårdh 

2015, s. 155). Vidare bör man fundera över var man som lärare placerar sina kommentarer; 

det ska vara smidigt för eleven att bearbeta kommentarerna samtidigt som man måste visa 

respekt för texten. Om läraren väljer att sammanfatta texten bör texten och läsaren framhävas, 

snarare än eleven, säger de (2015, s. 155). Oavsett hur man gör vid bedömning av elevtexter 

bör arbetet ske effektivt, det vill säga att man underlättar sin egen arbetsbörda. Det kan till 

exempel handla om att göra egna bedömningsmatriser som styr bedömningen och 

kommentarerna, eller att man istället för att ge betyg jobbar med omformuleringar av betygen, 

såsom OK eller Ännu inte OK, vilket bland annat gör att elevernas betygsfixering kan frångås, 

förklarar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015, s. 156).  

2.6 Tidigare forskning 

År 1976 genomförde Catharina Grünbaum en undersökning om svensklärares attityder till 

normbrott i elevtexter. 30–40% av respondenterna tycke att meningsbyggnad var det 

besvärligaste normbrottet (Grünbaum 1976, s. 11). Efter det rangordnades talspråk och 

syftning (10–20%) och interpunktion, större än mig, satsradning, stavning (5–10%). 

Grünbaums resultat visar att normbrott inte är något nytt fenomen, utan snarare att det är 

regelbundet men att lärares fokus såg något annorlunda ut på 70-talet (se Karlsson & Lind 

Palicki 2015). Eftersom den här studien också vill ta reda på hur svensklärare ser på 
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normbrott, framför allt när det kommer till tolkning av kunskapskravet för betyget E, kan det 

vara av intresse att jämföra Grünbaums resultat med mina.  

År 1998 genomförde Östlund-Stjärnegårdh en enkätundersökning om lärares syn på 

bedömning (2002, s. 49). Undersökningen gjordes två gånger, en på riksnivå och en på 

länsnivå. Syftet var dels att ta reda på vilka kriterier lärare använder i valet mellan betyget IG 

och G på elevtexter och dels att ta reda på vilka tre kriterier lärare anser är de viktigaste vid 

bedömningen. I resultatet framgår följande sju betydelseavgörande kriterier i valet mellan IG 

och G: helhetsbedömning, funktion i den angivna situationen, relevant innehåll, hur eleven 

följt instruktionen, anpassning till situationen, röd tråd och meningsbyggnad. Angående 

resultatet över vilka kriterier som är de viktigaste betonar riksgruppen helthetsbedömning 

medan länsgruppen rangordnar innehållskriterier som viktigast. Även kriterierna hur eleven 

följt instuktionen, röd tråd och meningsbyggnad nämns som viktiga. Östlund-Stjärnegårdh 

(2002, s. 52) noterar dock att varken omfång eller stavning räknas in i kriterierna som är 

betydelseavgörande i valet mellan IG och G, trots att det ofta är det eleverna frågar om.  

Östlund-Stjärnegård har dessutom undersökt vad som skiljer sig mellan betyget IG och G 

genom att genomföra en kvantitativ analys av elevtexter (2002, s. 75). Hon har använt sig av 

60 texter hämtade från 1997 års arkiv av nationella prov. Resultatet visar att bedömarna 

framför allt fokuserar innehåll och tolkning av uppgift (2002, s. 107). Även om omfånget ofta 

påverkar kvaliteten på texten, innehåller de icke-godkända texterna i hennes data både de 

längsta och de kortaste texterna. Därmed stärks resultatet från enkätundersökningen som 

pekar på att omfånget inte prioriteras vid bedömning.  

Trots att Östlund-Stjärnegårdhs studier gjordes under en annan läroplan än den nuvarande, 

anses de ändå vara intressanta för resultatet i denna. Eftersom den här studien undersöker hur 

lärare tolkar kunskapskravet om språkriktighet samt vilka normavvikelser som accepteras, kan 

det vara av intresse att se om lärarattityder i denna studie speglar lärarattityder i Östlund-

Stjärnegårdhs studie. 

Gisela Håkansson och Catrin Norrby (2011) har undersökt lärar- och elevattityder till 

normbrott. Deras resultat visar att både lärare och elever är överens om att brott mot ordföljd 

inte är accepterat (Håkansson & Norrby 2011, s. 242). Utöver det är lärarna dessutom negativt 

inställda till talspråksformer som e istället för är och användandet av pronomenet han i 

objektsposition. Både lärare och elever är positivt inställda till meningen han är mycket äldre 
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än mig i undersökningen. Även resultatet i Håkansson och Norrbys studie är relevant för 

denna studie eftersom de har undersökt hur svensklärare ställer sig till ett antal normbrott. Det 

var också deras studie som inspirerade undersökningen av elevattityder i Huvudsaken är att 

jag förstår: Attityder till normbrott i skriftspråket (Björkegren 2019), som i sin tur inspirerade 

denna undersökning. 

År 2015 genomförde Karlsson och Lind Palicki (2015) Grünbaums studie igen i ett syfte att se 

hur attityderna har förändrats över tid. Deras resultat visar att fokuset har skiftat något. Medan 

Grünbaums studie visade att meningsbyggnad och talspråk var de besvärligaste normbrotten, 

var det istället de/dem/dom, särskrivningar/hopskrivningar och syftningsfel med reflexiva och 

personliga pronomen som var de besvärligaste normbrotten, för lärare, i Karlsson och Lind 

Palickis version (2015, s. 88). Trots att Karlsson och Lind Palicki redan visat att lärares 

attityder till besvärliga normbrott ser något annorlunda ut nu än vad de gjorde för 40 år sedan 

(Grünbaum 1976), är båda studierna av intresse för mig. De visar att normbrott är 

vardagsföreteelser i elevtexter skrivna både i högstadiet och gymnasiet, samt att lärares 

attityder till samma normbrott inte alltid stämmer överens. Medan de båda kan användas för 

att stärka resultatet i denna studie, kan studierna även vara intressanta i diskussionen om hur 

skriftspråkets framtid kommer att se ut. 

Som tidigare nämnts undersökte jag elevattityder till vanliga normbrott i det svenska 

skriftspråket under år 2018 (Björkegren 2019). Resultatet från enkätundersökningen visade att 

gymnasieeleverna i undersökningen är positivt inställda till normbrott i skriftspråket, detta 

trots att majoriteten av informanterna menade att de är medvetna om vad korrekt svenska är 

och i vilka situationer det ska användas. Vidare kunde man se tendenser till att informanterna 

som studerar på ett studieförberedande program är mer medvetna om svenskans skrivregler än 

vad de informanter som studerar på ett yrkesförberedande är. Precis som i Karlsson och Lind 

Palickis studie (2015) värderades äldre än mig som det mest accepterade uttrycket av 

eleverna. Studien visade också att gymnasieelever är negativt inställda till brott mot 

ordföljden och det talspråkiga e istället för är, vilket också var fallet i Håkansson och Norrbys 

studie (2011). 

Den här studien kan ses som en fortsättning på min tidigare studie (Björkegren 2019). Det 

som saknades i den studien var nämligen en jämförelse mellan elevattityder och lärarattityder. 

Lärarattityder kan potentiellt ge en klarare bild av varför vissa normbrott tillhör elevernas 
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standardspråk. Björkegren (2019) kommer att användas för att dra slutsatser i denna studie. 

Resultaten kommer att jämföras för att se om lärares och elevers åsikter stämmer överens.  

3 Metod 

Studiens syfte är att ta reda på hur fyra svensklärare arbetar med språkriktighet på gymnasiet 

samt i vilken mån elevers språkriktighet påverkar betygsättningen. Metoderna som har 

använts för att samla data är intervju och enkät. Först presenteras intervju som metod i 3.1, 

vilket sedan följs av enkätundersökning som metod 3.2. I avsnitt 3.3 behandlas informanter 

följt av 3.4 kategorisering, medan forskningsetiska principer presenteras i 3.5. Slutligen 

presenteras studiens avgränsningar i 3.6. Intervjufrågor och enkätundersökning hittas i bilaga 

1 och 2. 

3.1 Intervju som metod 

Intervju är en utmärkt metod då man vill ta fram kvalitativ data, till exmpel data som säger 

något om informanternas åsikter eller tillvägagångssätt gällande något. Sonja Kihlström 

(2007, s. 48) förklarar att en kvalitativ intervju liknas med ett vanligt samtal, men att en 

intervju till skillnad från ett vanligt samtal har ett bestämt fokus som bestäms av intervjuaren. 

Det är dock viktigt att inte kontrollera samtalet för mycket, man ska inte ställa ledande frågor 

eller styra intervjun. Därför är det viktigt att intervjun noggrant planeras innan den 

genomsförs.  

Till att börja med måste man veta syftet med intervjun. Vad ska undersökas och hur ska det 

undersökas? Man behöver också vara medveten om sin egen förförståelse av ämnet man 

forskar eftersom det annars kan påverka det man hör (Kihlström 2007, s. 49). Utöver det bör 

man även tänka igenom hur intervjun ska struktureras. Med en hög struktur innebär det att 

frågorna har fasta svarsalternativ såsom ja eller nej, medan en låg struktur innebär att frågorna 

är öppna och att svaren därför kan bli både långa och nyanserade, och förhoppningsvis mer 

kvalitativa. Öppna frågor bjuder också in till följdfrågor som följer respondentens tankar. 

Tanken är trots allt att respondenten ska berätta något från sin egen erfarenhet, vilket sedan 

ska kunna analyseras för att ge svar på forskningens syfte. I den här studien strävar frågorna 

att ta reda på kvalitativ data om lärarna och frågornas struktur är därför öppen. Trots det finns 

det ändå ett fokus i frågorna och det är möjligt att svara både ja eller nej på åtminstone två av 
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frågorna. Som intervjuare måste man i sådana fall ställa följdfrågor eller be informanten 

förtydliga sitt svar. 

Vid all intervju krävs det att man som intervjuare ger utrymme för pauser och att man inte 

hastar igenom frågorna, eftersom det då kan leda till att de som intervjuas blir omotiverade till 

att fortsätta eller att man missar värdefull information. Man behöver också fundera över vilka 

informanter som ska intervjuas. Ju mer erfarenhet de har i det område man undersöker, desto 

bättre (Kihlström 2007, s. 49). Vad beträffar själva genomförandet betonar Kihlström (2007, 

s. 51) vikten av att intervjun genomförs på en lugn och avskild plats där man är fri från 

störande moment. 

3.1.1 Genomförande 

Intervjuerna baserades på ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att man väljer den grupp som 

är lättast att nå (Björkdahl Ordell 2007, s. 86). Jag har nämligen kommit i kontakt med 

studiens alla lärarinformanter under min verksamhetsförlagda utbildning. Informanterna 

kontaktades via e-post där syftet med intervjun förklarades i en kort introduktion till 

uppsatsen, tillsammans med ungefärlig tidsåtgång och andra nödvändigheter. Tid och plats 

gjordes upp och målet var att kunna genomföra intervjuerna på en så avslappnad plats som 

möjligt, vilket endast fungerade i en intervju. Den första intervjun genomfördes nämligen i de 

kommunala lärarnas fikarum, där ljud från kaffemaskinen och mikrovågsugnen samt 

konversationer lärare emellan påverkade flytet i intervjun. Trots det blev slutprodukten bra 

och väl genomförd. Intervjun tog sammanlagt 44 minuter. Den andra intervjun skedde efter 

den första vilket innebar att ett extra fokus lades på val av plats. Istället för fikarummet valdes 

denna gång ett enskilt rum med fridfull och lugn atmosfär i den gymnasiala friskolan. Den här 

gången tog intervjun bara 35 minuter, vilket kan bero på att jag tog med mig erfarenheter från 

den första intervjun och därför kunde strukturera och styra intervjun på ett bättre sätt.  

Båda intervjuerna genomfördes i smågrupper med två lärare per grupp, de kommunala lärarna 

i en och friskolans lärare i en annan. Nackdelen med gruppintervjuer är att det finns en risk att 

informanterna påverkar varandra. Å andra sidan kan det också leda till en bra diskussion, och 

inte minst mer motivation till att faktiskt medverka, och i slutändan mer utförliga svar. Ser 

man till gruppdynamiken vid båda intervjutillfällena var det ingen av informanterna som tog 

mer plats än någon annan. Det blev utförliga svar från alla informanter och trots att 

informanterna höll med varandra på många frågor gav de ändå egna förklaringar till varför de 

höll med. Det enda som egentligen påverkade intervjuerna, främst den första, var att det var 
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svårt att delegera talutrymme på vissa frågor. När man som intervjuare får längre svar av en 

informant blir det lätt att svaret går in på andra områden, vilket kan få den andre informanten 

att också göra det. Det är därför viktigt att se till att alla informanter ges chans att besvara den 

faktiska frågan. Vid de tillfällen jag misslyckades med att få ett svar från båda informanter, 

togs frågan upp igen vid ett senare tillfälle och jag såg då till att delegera den till informanten 

som inte gav ett tillfredställande svar den första gången frågan ställdes.  

Alla intervjuer spelades in efter att samtycke gavs av samtliga deltagare. Svaren 

transkriberades inte i detalj, utan varje intervju avlyssnades ett flertal gånger varefter de delar 

som besvarade studiens frågor fördes in i ett dokument. Dokumentet lästes sedan igenom 

samtidigt som intervjuerna avlyssnades igen för att säkerställa att informationen var 

sanningsenlig. 

3.2 Enkät som metod 

En enkät är ett bra verktyg då man vill ta reda på hur ofta något sker (Björkdahl Ordell 2007, 

s. 85). En av dess styrkor är att man kan få många svar på relativt kort tid, förklarar Susanne 

Björkdahl Ordell. Precis som med intervjun är enkätens formulering beroende av vilket syfte 

den ämnar att undersöka. När syftet är klart har man oftast också en grupp informanter i 

åtanke. I många fall blir det ett bekvämlighetsurval. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är 

att det ofta leder till svårigheter i generaliseringen av studien (Björkdahl Ordell 2007, s. 86). 

Utöver urval behöver man även tänka på hur enkäten ska delas ut och samlas in, vilka etiska 

krav som gäller samt hur man konstruerar enkätfrågorna. I den här studien syftar enkäten att 

besvara hur informanterna uppfattar att deras lärare arbetar med språkriktighet och hur lärarna 

ger återkoppling. Enkäten kan liknas med en skriftlig intervju på så vis att den består av sju 

öppna frågor. Det som skiljer sig från en intervju är att inga följdfrågor kan ställas, utöver 

sådana som är formulerade som en fortsättning på en fråga om eleven svarar på ett visst sätt. 

Eftersom öppna frågor kan vara omotiverande för respondenten, bör man helst undvika att ha 

för många öppna frågor i en enkät. En undersökning med endast öppna frågor kan dessutom 

vara svår att sammanställa (Björkdahl Ordell 2007, s. 91). När öppna frågor används 

förväntas svaren bli kvalitativa, vilka i regel inte går att kvantifiera. Man måste vara 

föreberedd på att svaren kan bli av olika omfång, eftersom elevens motivation och tolkning av 

frågorna kan spela in i hur nyanserade svar de ger.  
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3.2.1 Genomförande 

Att kalla min metod för enkät kan lätt ge fel associationer. För tydlighetens skull bör det 

snarare kallas kvalitativ enkät, eller frågeformulär som undersöker kvalitativ data. Enkäten 

ger nämligen ingen data som går att föra statistik på. Fortsättningsvis kallar jag den ändå för 

enkät. Tanken från början var nämligen att informanterna skulle bli intervjuade och flera 

elever hade dessutom accepterat min förfrågan, varpå jag hade sammanställt att antal 

intervjufrågor. Till sist visade det sig tyvärr att det inte fanns tid för att utföra alla intervjuer 

och ett beslut om att genomföra undersökningen via enkät togs. Några av intervjufrågorna 

användes i enkäten, vilket gjorde att enkätens struktur blev öppen.  

När allt det teoretiska med enkäten var färdigt söktes informanter upp. Jag har kommit i 

kontakt med alla informanter under min verksamhetsförlagda, vilket innebär att ett 

bekvämlighetsurval gjordes även här. De söktes personligen upp under rasttid och blev 

tillfrågade om de kunde tänka sig svara på ett antal frågor om språkriktighet. Endast en person 

tackade nej, eftersom han inte studerar svenska för tillfället. I samband med att eleverna 

tackade ja, presenterades syftet med frågorna och forskningsetiska förhållningssätt 

förklarades. Bland annat gjordes det klart att all data är anonym, varken namn eller ålder 

efterfrågades och informanterna var medvetna om att deras medverkan var frivillig. De kunde 

med andra ord välja att avbryta sin medverkan när som helst, utan att förklara varför. Alla 

enkäter fylldes i för hand och det fanns hela tiden möjlighet för informanterna att ställa frågor 

till mig om någon fråga var oklar. Min e-postadress fanns också tillgänglig på enkäten så att 

informanterna kunde kontakta mig i efterhand om de hade ytterligare frågor eller om de vill ta 

del av den färdiga studien. Alla informanter besvarade alla frågor, dock med varierande 

omfattning. Till exempel var omfånget på vissa svar endast två ord, medan andra sträckte sig 

till 26. I genomsnitt var svaren tio ord långa. Att besvara enkäten tog mellan 5 – 20 minuter. 

Sett till vad enkäten undersökte ansågs svaren ändå vara av tillfredställande karaktär. 

3.3 Informanter 

Informanterna i denna studie består av fyra svensklärare och tio gymnasieelever. Två av 

lärarna jobbar på en kommunal gymnasieskola medan de andra två jobbar på en gymnasial 

friskola. Alla lärare är män mellan 31 och 41 år. Elevernas ålder är mellan 16 och 19 år, varav 

fyra är kvinnor och sex män. Alla elever studerar på samma gymnasiala friskola. 

Förhoppningen var att få en så jämn fördelning mellan könen som möjligt, men i slutändan 

visade det sig att få lärare av de som blev tillfrågade varken är intresserade eller har tid att bli 
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intervjuade. Medan eleverna som studerar på gymnasiet där enkäten delades ut för det mesta 

är män, lyckades jag ändå få en hyffsad jämn spridning mellan könen. 

3.4 Kategorisering 

Följande kategorier används i resultatdelen och de baseras på studiens frågeställning: 

1. Skriftspråkets normer för språkriktighet 

2. Arbetet med språkriktighet 

3. Avgörande normavvikelser 

Kategori 1 besvarar fråga ett som undersöker vad det innebär att i huvudsak kunna följa 

skrifspråkets normer för språkriktighet, medan kategori 2 besvara fråga två som undersöker 

hur fyra svensklärare undervisar om språkriktighet och hur de ger återkoppling på 

normavvikelser. Kategori 3 besvarar studiens sista fråga som undersöker vilka normavvikelser 

som är mer respektive mindre accepterade av svensklärarna. Den första kategorin besvaras 

endast av lärarinformanterna, medan kategori 2 och 3 besvaras av både lärar- och 

elevinformanter. 

3.5 Forskningsetiska principer 

När man bedriver forskning finns det vissa regler som måste följas. Vetenskapsrådet har 

därför sammanställt en lista med principer som säger vad som får och inte får göras (2017). 

Det första kravet är att alla deltagare ska informeras om forskningens syfte. Därefter ska de 

också informeras om att all medverkan är frivillig och att deras deltagande kommer att 

hanteras med största möjliga konfidentialitet. Man måste också vara så öppen och ärlig som 

möjligt i sin forskning och då man använder andras forskning måste man visa respekt. 

Forskningen som bedrivs ska dessutom vara i god ordning och man ska sträva efter att inte 

skada andra människor. Till sist får man endast använda den insamlade datan för den 

forskning som bedrivs. 

För att uppfylla Veteskapsrådets krav har alla principer tagits i beaktning vid både intervju 

och enkät, men också i skrivprocessen. De informanter som har använts i ett forskningssyfte 

har vid intervjutillfället informerats om forskningens syfte och om att deras medverkan helt 

och hållet är frivillig och anonym. Dessutom kommer datan som samlats in endast att 

användas för den här studiens syfte och studien har som mål att vara så öppen och ärlig som 
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möjligt. De forskare som har använts för diverse delar i den här studien har alla visats respekt 

och mitt mål är att återge deras åsikter så trovärdight som möjligt. 

3.6 Avgränsningar 

Att urvalet var ett bekvämlighetsurval kan ses som en avgränsning i den här studien. 

Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det sällan går att generalisera resultatet, istället 

begränsas det till de faktiska informanterna eller i det här fallet, skolan de tillhör. Det bästa 

hade så klart varit att göra ett slumpmässigt urval, men det är mycket ovanligt att studerande 

på lärarutbildningen hinner med ett sådant urval (Björkdahl Ordell 2007, s. 86). På grund av 

bristande tid blev urvalet därför väldigt homogent, det vill säga att alla lärarinformanter var 

män mellan 31 och 41 år. Även elevinformanterna klassas som en homogen grupp i avseende 

skoltillhörighet, då de alla studerar på en gymnasial friskola. Det hade varit optimalt om 

studien kunde genomföras med fler variabler, såsom kön och ålder. 

Utöver det avgränsades studien till att endast undersöka den språkliga skillnaden mellan 

betyget F och E. I en större studie skulle man även kunna undersöka skillnaden mellan alla 

betygssteg samt kombinera lärarnas utsagor med en kvantitativ undersökning av elevtexter 

kommenterade av lärarna. Då hade man kunnat se vilka fel som är vanligast samt få en bättre 

bild av hur återkopplingen går till. Å andra sidan jämförs den här studien med en tidigare 

enkätundersökning om elevattityder (Björkegren 2019), vilket åtminstone säger lite om 

elevernas skriftspråk. Men enkätundersökningen i den studien brister i att den inte undersöker 

alla delar som lärarna nämner som viktiga för ett språk som i huvudsak följer skriftspråkets 

normer för språkriktighet. 

4 Analys och resultat 

Här nedan presenteras analys och resultat av intervjuerna och enkätundersökningen. 

Upplägget bygger på uppsatsens frågeställning och varje fråga besvaras av respektive kategori 

(se 3.4). För att kunna stärka anonymiteten på informanterna används inga namn, utan lärarna 

kallas istället för lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4, medan eleverna endast benämns 

som elevinformanter.  
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4.1 Skriftspråkets normer för språkriktighet 

Den första delen i resultat behandlar studiens första fråga som undersöker vad det innebär att i 

huvudsak kunna följa skrifspråkets normer för språkriktighet för fyra svensklärare.  

Lärare 1 och 2 

I intervjun med informanterna som jobbar i det kommunala gymnasiet framkommer det att 

formuleringen i kunskapskravet har stått i centrum för mycket diskussion i skolan. ”Man 

återkommer mycket till den där formuleringen när man diskuterar bedömning” (lärare 1). Det 

finns ingen mall på vad som är korrekt, menar lärare 2, utan det handlar istället mycket om 

lärarens känsla vid bedömningen. ”Ja, väldigt mycket känsla”, instämmer lärare 1. 

Språkriktighet är trots allt ett begrepp som rymmer väldigt mycket och det är svårt för 

Skolverket att ge exempel när språket inte i huvudsak följer skriftspråkets normer för 

språkriktighet, förklarar han. Det var först i år som Skolverket faktiskt bifogade ett exempel 

till de nationella proven på när språket inte i huvudsak fungerar. ”Det var [ett] väldigt extremt 

[fall]. Det var verkligen inte i närheten av huvudsakligt” (lärare 1). Det framkommer att 

sådana exempel inte hjälper lärare som är osäkra på vad huvudsakligt innebär. På frågan om 

de skulle önska fler exempeltexter från Skolverket svarar de samstämmigt nej. ”Om 

Skolverket bara ger konkreta exempel så skulle man inte ha någon egen bedömningsförmåga 

alls, utan då skulle man bara utgå från hur någon annan har gjort. Och det är väl inte så 

optimalt kanske.” Risken finns med andra ord att bedömningen och elevernas lärande blir 

alltför enformigt.  

En följdfråga som ställdes var därmed hur de använder sig av sambedömning som medel för 

att underlätta vid tolkningen av kunskapskravet. Lärare 1 menar att han aldrig gör det, medan 

lärare 2 uttrycker att det sker väldigt sällan. ”Det beror framför allt på att det är ett väldigt 

ensamt yrke. Man är sin egen chef och man är ensam när man tänker kring bedömning” 

(lärare 2). Sedan är det väldigt sällan det klaffar i planeringen, förklarar lärare 1. Trots det 

uttrycker de båda en önskan om mer sambedömning. ”En styrka med sambedömning är att 

man får en inblick i hur andra tänker” (lärare 2). 

Båda lärarna ger exempel på normavvikelser som visar på att eleven inte klarar av att följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet. Ena läraren nämner att en oförmåga att bruka 

interpunktion och en avsaknad av stor bokstav i många fall leder till att eleven inte uppnår 

kunskapskravet. ”När det inte finns punkt och stor bokstav, det kan vi väl säga är ett klockrent 
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exempel när [språket] inte i huvudsak följer normen” (lärare 2). Han förklarar också att man 

ofta förstår att något är fel om läsningen inte flyter och menar att det kan handla om långa 

meningar, satsradningar, syftningsfel eller att eleven går vilse i sin egen tankegång. ”Sista 

ledet har inget med det första att göra. Eleven knyter inte ihop säcken”, förklarar lärare 2. De 

är dessutom överens om att språkliga fel ofta hör ihop. Däremot menar både lärare 1 och 2 att 

stavfel sällan stör helhetsbilden, men lärare 1 påpekar ändå att om en text mot all förmodan är 

fylld med stavfel så påverkar det så klart till en viss del. 

Lärare 3 och 4 

På det privata gymnasiet förklarar båda lärarna att kunskapskravet handlar om att ha ett okej 

skriftspråk. ”Det ska inte kräva för mycket behandling innan [arbetet] är klart”, menar lärare 

4. Att kommunikationen går fram, är viktigast, enligt lärare 3. Om det inte gör det har man på 

något sätt inte följt skriftspråkets normer. Däremot behöver en text inte vara felfri, utan så 

länge bristerna går att åtgärda så accepterar han dem i elevernas texter. Precis som lärarna i 

det kommunala gymnasiet är lärare 3 och 4 eniga om att stavning är mindre viktigt vad gäller 

språkriktighet. Medan meningsbyggnad och dispostition kan förhindra förståelsen, är det 

sällan stavfel har samma effekt (lärare 4). Men självklart påverkar även stavning helhetsbilden 

i en text. Det blir tydligt att för många stavfel innebär att man inte klarar av att följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet.  

Även här ställdes frågan om sambedömning och precis som i det kommunala gymnasiet är det 

inget lärarna använder sig av i den gymnasiala friskolan (undantagsfall är under de nationella 

proven). ”Vi gör det inte så mycket som vi borde eller som vi kanske vill” (lärare 4). Att man 

inte gör det handlar för det mesta om tillgänglighet och tid, förklarar lärare 3. Men 

sambedömning behöver ju inte betyda att det blir bättre bedömning, menar lärare 4. ”Det blir 

möjligen mer åt samma håll, men inte säkert att det är rätt håll. Validiteten ökar inte, men 

reabiliteten ökar.”  

Lärare 3 upplever att eleverna överlag har ett språk som i huvudsak följer skriftspråkets 

normer. Men varje år finns det fall där han funderar på hur de tog sig vidare från grundskolan. 

Lärare 4 håller med. Men för honom känns det ändå som att de flesta elever är med språkligt i 

svenskämnet. ”Värre är det i [annat ämne]”, där kan man verkligen fundera på hur de tog sig 

vidare, förklarar han.  
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Istället upplever de att det är läsförståelsen som är problematisk för många. Det kan handla 

om både skön- och facklitteratur, men det främsta problemet är snarare att läsa och förstå 

uppgiftbeskrivningar. Just att kunna förstå uppgiftsbeskrivningar är jätteviktigt, menar de. 

”Om man inte gör uppgiften såsom efterfrågas, då är det ju inkorrekt” (lärare 3). Lärare 3 

berättar om en gång då han var provvakt på de nationella proven och hur han hela tiden fick 

gå runt och förklara begrepp. Eleverna förstod inte vad som efterfrågades i uppgifterna. 

Lärare 4 berättar istället om hur en annars väldigt duktig elev inte förstod sig på språket i 

Gösta Berlings saga eftersom det var för arkaiskt. Och att kunna läsa äldre texter är ju ändå ett 

av argumenten för att man ska jobba med att behålla äldre former, till exempel de och dem. 

Men frågan är om det kommer vara lika relevant i framtiden. Dagens ungdom läser ju i regel 

aldrig skönlitteratur, deras text kommer snarare från sociala medier och andra internetsidor, 

förklarar lärare 4. Troligtvis hade böcker aldrig haft samma genomslagskraft om man hade 

haft samma teknik under antiken som man har i dagens samhälle, fortsätter han.  

Sammanfattning 

I det kommunala gymnasiet nämns lärarens känsla som en huvuddel i bedömningen av 

kunskapskravet som säger att eleven i huvudsak ska ha ett fungerande skriftspråk. Det handlar 

för det mesta om textens helhetsbild. Om det inte finns ett textflyt vid läsning uppnås i regel 

inte kunskapskravet. Informanterna i den gymnasiala friskolan förklarar att eleven ska kunna 

visa upp ett okej språk och att texten inte ska behöva genomgå för mycket behandling efter 

inlämning. Med andra ord är det främst helhetsbilden som räknas även här. Alla informanter 

är överens om att stavning är det som påverkar skriftspråket minst, men att det fortfarande är 

viktigt för ett bra skriftspråk. 

4.2 Arbetet med språkriktighet 

Den här delen besvarar frågan som undersöker hur ofta fyra svensklärare undervisar om 

språkriktighet och hur de ger återkoppling på normavvikelser. 

4.2.1 Hur ofta undervisar lärarna om språkriktighet 

Lärare 1 och 2 

”Det blir ofta att man har en genomgång om språkriktighet och så tycker man att [eleverna] 

ska kunna det”, säger lärare 1. ”Nej, men så kan man ju inte göra”, påpekar lärare 2. ”Nej, 

men jag tror ändå att vi gör så”, fortsätter den första, varpå den andra håller med, ”ja”. Det 
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blir tydligt att det är svårt att få in det i undervisningtimmar som spänner över hela kursen. 

”Grammatikområdet är likadant, väldigt isolerat. I den bästa av världar skulle man ha det 

kontinuerligt” (lärare 2). Konversationen reflekterar att lärarna är medvetna om att man borde 

arbeta kontinuerligt med språkriktighet men att det ofta bara sker vid isolerade tillfällen.  

Ett problem är att begreppen språkriktighet och grammatik har negativa konnotationer, tror 

lärare 1, och fortsätter med att säga: ”Det borde inte vara så uttalat, att nu ska vi jobba med 

grammatik”, eftersom det lätt blir omotiverande för eleverna. Lärare 2 instämmer och 

tillägger att grammatikområdet lätt ”blir som en brandövning. Man genomför det en gång, sen 

räknar man med att det ska sitta.” Under intervjuns gång framkommer det ändå att de jobbar 

kontinuerligt med språkriktighet i form av återkoppling på inlämningar. Så även om de inte 

har kontinuitet i form av undervisningstimmar, får eleverna ändå repetition i form av 

lärarkommentarer.  

En annan del som lyfts, vilket också kan påverka elevers attityd till språkriktighet, är att ingen 

av informanterna bedömer språkriktighet i andra ämnen än svenska. Det kan till och med bli 

att man redan i början av en uppgift i ett annat ämne uttalar att språket inte är det viktiga och 

att man inte kommer att bedöma det, förklarar lärare 1. ”Det har kommit som en 

försvarsmekanism”, säger han, och menar att det är synd att många lärare gör så. ”Om de får 

med sig det i alla ämnen så färgar det av sig. Det är ju inte så att de slår på en knapp så är de 

helt plötsligt duktiga skribenter.” Lärare 2 instämmer, men påpekar att läslyftet säger att 

språkvård och stavning inte är något som endast svensklärare ska syssla med. ”Det blir 

kontraproduktivt om andra lärare inte bedömer språket. Det är ju minst lika viktigt [att ha ett 

bra språk] om man ska skriva en text om hur man servar en maskin”, förklarar han. Men det 

är svårt att motivera för eleverna varför man bedömer språket då det inte finns med i 

kunskapskraven.  

Lärare 3 och 4 

Lärare 3 menar att han jobbar kontinuerligt med språkriktighet, åtminstone i form av 

återkoppling på inlämnade uppgifter, både individuellt och i helklass. Lärare 4 håller med till 

en viss del. Det sker kontinuerligt, men han tror att det någonstans handlar om den 

individuella elevens stilnivå. En vardaglig nivå generar i regel brott mot språknormen, vilket i 

sin tur kräver mer kontinuitet i arbetet med att åtgärda. Istället för att ta det med helklass sker 

arbetet snarare på individnivå, menar han. Även här förstår man att mycket av arbetet med 
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språkriktighet sker via återkoppling på elevers texter. Lärare 3 förklarar att de jobbar väldigt 

mycket med text i den gymnasiala friskolan, vilket också innebär att det blir väldigt mycket 

återkoppling på det skriftliga språket. De båda lärarna menar att de ofta påpekar normbrott i 

sina kommentarer, om än inte alla fel.  

Precis som lärarna i det kommunala gymnasiet, förklarar åtminstone lärare 4 att han i sitt 

andra ämne inte kommenterar elevernas skriftspråk, trots att han tycker att alla lärare borde 

göra det, oavsett ämne. ”Jag tror man gör eleverna en björntjänst när man inte påpekar brister 

i språket”, vilket är synd menar han. Lärare 3 säger att han alltid påpekar språkliga brister i 

sitt andra ämne, trots att det inte står något om att eleven ska ha ett visst språk i ämnesplanen. 

”Man slår på svenskläraren inom sig och ibland måste man stanna upp och tänka efter.” På 

frågan om elevens språk kan sänka betyget i det andra ämnet svarar han snabbt nej och menar 

att betyget framför allt sätts på innehållet. Men vid en stunds eftertanke menar han att det 

ändå gör det på något sätt. Om språket gör att det inte går att förstå vad eleven har skrivit så 

påverkar det så klart, avslutar han. 

Elevinformanterna 

”Jag har inte varit med om detta sen 6:an” svarar en elev på frågan om hur ofta de jobbar med 

språkriktighet. En annan informant skriver att den inte minns och att det därför måste ha varit 

väldigt längesen, eller att den inte har lyssnat, medan en tredje skriver ”[t]ydligen inte ofta 

nog ”. Svaren behövs dock ses i ljuset av informanterna kan vara osäkra på vad begreppet 

språkriktighet innebär, fast å andra sidan har de flesta ändå skrivit någon sorts definition på 

begreppet. Utifrån informanternas svar kan man ändå se att de är oense om hur ofta deras 

lärare arbetar med språkriktighet i skolan. Flera skriver att det sällan sker, medan andra säger 

att de gör det ofta. Någon menar att det bara händer under grammatikområdet, vilket skulle 

innebära några veckor under kursen svenska 2. En informant skriver att ”vi skulle behöva mer 

[undervisning i språkriktighet,] eller det skulle [åtminstone] jag vilja”. Av de som svarar att 

lärare kontinuerligt arbetar med språkriktighet är det en som skriver att det sker en till två 

tredjedelar av tiden. Därmed lyfts frågan vad elevinformanterna i denna studie klassar som att 

arbeta med språkriktighet? Innefattar det både återkoppling och undervisningstid? Dock är 

detta frågor som aldrig ställdes i enkäten, men man kan åtminstone få en förståelse för vad 

språkriktighet innebär för eleverna utifrån svaren här nedan.  



23 

 

I enkäten fick eleverna även besvara vad begreppet språkriktighet betyder för dem och endast 

två av tio informanter svarar att de inte vet vad språkriktighet är. En annan skriver frågande 

att språkriktighet är ”att språket är riktigt..?” Någon säger att det handlar om att förmedla sitt 

budskap på ”ett bra eller innovativt sätt”, medan flera andra säger att det handlar om stavning, 

korrekthet och grammatik. Bland annat är språkriktighet: ”Ett korrekt användande av 

språket”, ”Att det är rättstavat, grammatiskt korrekt och liksom något viktigt”, ”Rättstavat, 

grammatik” och ”Att använda ord som finns i ordboken.” Av tio informanter tycker de flesta 

att det finns situationer då man bör följa språkriktighetens regler. Endast en säger att den inte 

tycker att det är viktigt: ”Jag tycker inte det [är viktigt], men lärarna tycker det”. En annan 

säger att det är viktigt med rätt språk ”i professionella situationer, som typ på jobbet och i 

skolan … beroende på om man vill bli tagen på allvar eller inte – annars tycker jag att det kan 

vara kul att leka med reglerna och använda så mycket slang man vill… lol.” Man kan alltså se 

att det finns en medvetenhet om att olika situationer kräver olika varianter av svenskan. Det 

framkommer bland annat att man i jobbansökningar, artiklar eller insändare bör följa svenska 

skrivregler, medan man i ”sms eller andra mindre viktiga stunder” kan skriva lite som man 

vill. En informant menar att det endast är nödvändigt vid längre texter och en annan skriver att 

det bara krävs vid provtillfällen. 

Sammanfattning 

Lärarna i det kommunala gymnasiet tror att man arbetar med språkriktighet alldeles för sällan. 

I regel sker det vid isolerade tillfällen. Däremot är de ändå överens om att de jobbar 

kontinuerligt med språkriktighet vid återkoppling. i den gymnasiala friskolan verkar det ske 

mer kontinuerligt än vad det gör på den kommunala gymnasieskolan och en faktor är att de 

arbetar väldigt mycket med text. Men återigen nämns kontinuitet i samband med 

återkoppling, vilket föreslår att lärarna i de båda skolorna jobbar på ett liknande sätt angående 

språkriktighet. Det framkommer också att en lärare i den gymnasiala friskolan jobbar mer 

kontinuerligt med elever som är i behov av det. Endast en av fyra lärare är konsekvent i att 

påpeka språkliga brister i sitt andra ämne. Precis som lärarna är elevinformanterna oense 

angående hur ofta deras lärare arbetar med språkriktighet. Medan vissa informanter säger att 

det inte är alls ofta, menar andra att det sker regelbundet. De flesta är ändå medvetna om vad 

språkriktighet är och de är överens om att det finns situationer då språkriktighet är viktigt. 

4.2.1 Hur ger lärarna återkoppling 
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Lärare 1 och 2 

Lärare 2 påpekar normbrott varje gång och han nämner till exempel problematiken med de 

och dem. Han skriver ut texterna och markerar med penna eftersom det underlättar när man 

ska påpeka mindre saker i texten. ”Försöker markera sådant vi har pratat om. Viktigt att man 

återkommer till det man har arbetat med” (lärare 2). Lärare 1 skriver också ut texterna och 

försöker även han hitta alla språkliga misstag. ”Ibland stryker jag bara under och ibland 

kommenterar jag.” Vissa texter innehåller för många fel för att man ska kunna markera och 

kommentera allt, vilket inte behöver betyda att texten är dålig i sig, säger lärare 1. Det blir 

omotiverande att få tillbaka en sådan text men samtidigt vill man ju inte bara rätta vissa fel 

och hoppa över resten. ”Det är en klurig balans” (Lärare 1). Texterna ges sedan tillbaka till 

eleverna, och medan vissa elever uttrycker att de vill behålla bedömningen, åker den istället 

direkt i papperskorgen hos andra, förklarar de. 

Vidare har de båda slutat att ge betyg på inlämningar. ”[Jag] gör det inte ens för egen del” mer 

än att skriva huruvida uppgiften är godkänd eller inte, säger lärare 1. Han får medhåll från 

lärare 2 som gör på samma sätt. Han förklarar att ”[o]m man inte sätter en bokstav behöver 

man inte ta en diskussion med eleven om varför ett betyg har satts.” Istället har de båda valt 

att skriva så utförliga kommentarer som möjligt och utgår istället från dem då de sätter betyg i 

kursen. ”Rikliga kommentarer ger eleverna mer än en bokstav” (lärare 2). Lärare 1 poängterar 

dock vikten av att förklara hur han bedömer och varför han gör på det sättet i ett tidigt skede i 

kursen, så att eleverna förstår att de måste läsa hans kommentarer. Det är också av 

kommentarna de använder sig av då de motiverar betyg för eleven. Det framkommer att 

lärarna tycker att matriser är problematiska. De framstår ofta som en checklista som eleven 

måste kunna pricka av och säger egentligen inte så mycket om helheten, menar de. En lärare 

fortsätter och säger att det är problematiskt att betyget E rymmer så mycket i matrisen, medan 

kunskapskravet för C är mer specifikt. Räcker det att man visar en kunskap en gång i texten 

för att anses klara av det, undrar han.  

Lärare 3 och 4 

I den gymnasiala friskolan sammanfattar informanterna återkopplingen på elevtexter. 

Självklart kan längre och mer utförliga bedömningskommentarer öka nyansen i 

återkopplingen och göra den mer levande, men lärare 3 menar att det då krävs så mycket mer 

av läraren i form av tid, vilket gör att han fokuserar på att ha en så kort och konkret 
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återkoppling som möjligt. Tiden finns helt enkelt inte, instämmer lärare 4. Det tar minst lika 

mycket tid för eleverna att ta till sig återkopplingen som det gör att författa den, menar han. 

Därför påpekar lärare 4 aldrig allt i elevernas texter. Det är sällan eleverna faktiskt läser det 

han har skrivit, och ”om man då har lagt ner sig och skrivit massa bra kommentarer, känns det 

som bortkastad tid” (lärare 4). Istället fokuserar han på att ge några positiva och några 

utvecklande kommentarer. Lärare 3 brukar försöka att ge både skriftlig och muntlig 

återkoppling för att råda bot på tidsproblemet. De båda delarna kompenserar varandra och om 

man ger muntlig återkoppling i helklass går det att trycka på sådant som flera av eleverna har 

problem med. Dessutom är muntlig återkoppling mycket snabbare än skriftlig återkoppling, 

och det går att ha en dialog om bedömningen, vilket kan gynna båda parter (lärare 3). 

Elevgruppen är också avgörande för vilken återkoppling eleverna får. ”I [svenska som 

andraspråk] ges återkopplingen mer muntligt eftersom det skulle ta alldeles för lång tid 

annars”, berättar lärare 4. 

Varken lärare 3 eller lärare 4 sätter ett bokstavsbetyg på elevernas inlämningar. Trots det 

menar lärare 4 att man på något sätt ändå hintar elevens betyg när man visar vad den har 

uppfyllt i kunskapskraven, men han ger aldrig en sammanfattande bokstav. Däremot sätter 

lärarna på det privata gymnasiet bokstäver för egen referens, till skillnad från de båda lärarna 

från det kommunala gymnasiet som istället förlitar sig på sina kommentarer. 

Trots att lärarnas tillvägagångssätt är hyffsat lika vad beträffar återkoppling, upplevs det ändå 

som att bedömning är ett område med utvecklingspotential. Lärare 4 förklarar bland annat att 

han har en dröm om att all återkoppling ska göras muntligt, som eleverna får skriva ner, vilket 

skulle betyda att återkopplingen måste passera genom dem. ”Det går in i örat och ut i 

fingerspetsarna.” Det skulle i så fall garantera att eleverna faktiskt bearbetar återkopplingen 

och att man på så vis kan uppnå mer kontinuitet i repetitionsarbetet. 

Elevinformanter 

Elevinformanterna berättar att deras lärare arbetar med att ge både muntlig och skriftlig 

återkoppling. En majoritet av dem menar att de föredrar muntlig återkoppling. ”Läraren 

brukar ge mig skriftlig respons, men ibland får man också en muntlig bedömning (vilket jag 

tycker är bättre).” En informant säger att den muntliga återkopplingen kommer först då 

”området närmar sig sitt slut”, och att det i regel endast sker som produktorienterad 

bedömning. Det framkommer också att det ofta sker ”i enskilda rum.” Vidare berättar 
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elevinformanterna att lärarna brukar fokusera på stavning i återkopplingen. ”Stavning brukar 

landa rätt så högt på prio-listan.” Men flera av dem nämner också styckesindelning, källor och 

grammatik, vilket i och för sig kan innefatta flera aspekter. Det framkommer också att lärarna 

kommenterar på sammanhanget i texten, och att de vill se fler exempel och mer detaljerade 

texter. En elev nämner röd tråd medan en annan nämner interpunktion. Med andra ord är 

elevernas uppfattaningar spridda vad beträffar att deras lärare tycker är viktigast i 

återkopplingen. Å andra sidan är återkopplingen också väldigt individuell, vilket kan förklara 

variationen. 

Sammanfattning 

I det kommunala gymnasiet skriver båda lärarna ut elevernas texter och markerar samt 

kommenterar de språkliga bristerna för hand. I regel kommenterar de allt, men i vissa fall blir 

det alldeles för mycket och man får då försöka begränsa sig. De uttrycker att det är svårt att 

balansera hur mycket kommentarer en elev klarar av samt vad som är mer viktigt att 

kommentera på. Till skillnad från lärarna i det kommunala gymnasiet, sammanfattar lärarna i 

den gymnasiala friskolan sina kommentarer. I regel sker återkopplingen både skriftligt och 

muntligt. Att de väljer att sammanfatta återkopplingen har både med tidsbrist och att eleverna 

sällan läser kommentarerna att göra, förklarar de. På frågan om lärarna ger återkoppling i 

form av bokstäver, svarar de alla nej. Inte ens för egen del, förklarar lärarna i det kommunala 

gymnasiet, till skillnad från lärarna i den gymnasiala friskolan som gör det för egen referens. 

Sett till sker lärarnas återkoppling både muntligt och skriftligt, att den ofta sammanfattas samt 

att det är flera aspekter av språkriktighet som kommenteras. Det som prioriteras i 

återkopplingen är stavning, styckesindelning, källhänvisning och grammatik. Däremot är de 

oense vad beträffar hur ofta de får undervisning om språkriktighet. Många menar att det sällan 

sker, medan lika många säger att de ofta undervisas om språkriktighet. Det framkommer inte 

vad att arbeta med språkriktighet innebär för informanterna. Flera av elevinformanterna 

berättar dessutom att stavning brukar vara i fokus i lärarkommentarer, vilket är intressant 

eftersom lärarna överlag inte tycker att stavning spelar lika stor roll i bedömningen som andra 

normbrott.  

4.3 Avgörande normavvikelser 

Den här delen avser att besvara frågan som undersöker vilka normavvikelser som är mer 

respektive mindre accepterade av svensklärarna.  
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Lärare 1 och 2 

Enligt lärare 1 påverkar punkt och kommatering betyget i en väldigt hög grad eftersom ett 

missbruk av dem ofta påverkar flytet och förståelsen negativt. Vidare förklarar lärare 2 att 

syftningsfel, till exempel med personliga eller reflexiva pronomen, påverkar mycket. Det är 

vanligt att eleverna gör fel i användandet av sina och deras, eller att de skriver ”Stina och 

Karin var ute och hon ringde hennes mamma”. ”Vem ringer till vems mamma? Sådana 

formuleringar kan bli riktigt fel beroende på siutation.” I många fall kan syftningsfel skapa 

tvetydighet i texten och även om man oftast förstår från kontexten krävs det ibland att man får 

läsa mer än en gång, vilket i sin tur också påverkar flytet.  

Till intervjun fanns en lista med fem olika termer som de skulle rangordna från det som de har 

mest överseende med till det som de har minst överseende med. De tog ställning till följande 

fem termer: Meningsbyggnad, interpunktion, stavning, disposition och textbyggnad. De båda 

var överens om att stavning är det som de har mest överseende med. ”Det viktigaste är att 

texten är begriplig”, förklarar lärare 1. Han får medhåll från lärare 2 som säger att ”stavningen 

känns som att det är något mekaniskt . . . medan texten i stort handlar mer om tänkandet.” Till 

exempel då en elev ger sken av att den ska svara på en viss fråga i början av texten, men att 

den i slutet har misslyckats med det. ”Sådant sänker ju texten totalt”, säger han. Det som de 

har minst överseende med är meningsbyggnad, tätt följt av interpunktion och disposition samt 

textuppbyggnad.  

Utöver de fem termerna här ovan fick de även ta ställning till åtta olika meningar som alla 

innehåller en normavvikelse, se bilaga 1. De var mest negativa till normavvikelserna i mening 

1, 2 och 8. Med andra ord, han istället för honom, sina istället för deras och bristande 

ordföljd. Båda lärarna tillägger att ordföljd är svårt att lära ut. De menar att om man har 

svenska som modersmål så vet man hur ordföljden är, ”man vet bara att det är så” (lärare 1). 

Därför ser de sällan sådana normavvikelser annat än i texter som har författats av elever som 

talar svenska som andraspråk. Något de är överens om är att mening 4, valet mellan äldre än 

mig/jag godkänns oavsett vilket alternativ eleven använder. De accepterar också mening 5 (fel 

kongruensböjning) och mening 7 (uteblivet att efter kommer). 

Lärare 3 och 4 

Det som lärare 3 direkt tänker på är stor bokstav och punkt, och han menar att det är något 

som hans elever har svårt med. Utöver det nämns syftningsfel och väldigt långa meningar som 
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problematiskt av de båda lärarna. ”En del meningar kan vara tre rader och längre, och det är 

jag tydlig med att det inte accepteras”, säger lärare 4. 

Precis som att lärarna i det kommunala gymnasiet fick ta ställning till fem olika termer, gjorde 

också lärarna vid den gymnasiala friskolan det. Även där anses stavning vara det som är minst 

viktigt vid bedömning, om än viktigt för helhetsbedömningen. Meningsbyggnad och 

disposition rankas högst. Men även interpunktion. Dessutom trycker lärare 3 återigen på stor 

bokstav, men också på förståelsen. Det absolut viktigaste är förståelsen, och inte bara att 

läsaren förstår, utan också att eleven förstår vad uppgiften efterfrågar, menar han. Trots det 

förklarar han att hans ”elever har mest problem med särskrivning och kommatering” (lärare 

3). Lärare 4 instämmer – och undrar om problemet med särskrivning är kopplat till engelskan 

eller om eleverna bara inte förstår. Många har svårt för att höra när ett ord ska vara 

sammansatt eller inte, medan andra bara är slarviga. Ett annat problem är att eleverna alltid 

skriver på dator med rättstavningsprogram, säger lärare 4. Eftersom programmet inte kan 

bestämma huruvida ordet ska vara sammansatt eller särskrivet, tror eleverna att det de har 

skrivet är korrekt då orden inte markeras som fel. Lärare 3 är dock inte så petig vad gäller 

särskrivningar utan accepterar att de förekommer i elevernas texter. Däremot påpekar han 

särskrivningar om det går över styr.  

Angående de åtta meningarna som lärarinformanterna fick ta ställning till under intervjun 

säger lärare 4 att han endast godkänner mening 4, 5 och 7 i elevtexter, eftersom språkvården 

numera menar att formuleringarna är okej. Trots det tycker han själv att de är felaktiga i ett 

språkriktighetssammanhang. Lärare 3 godkänner mening 1, men påpekar ändå för eleven att 

uttrycket är fel. Mening 2 skulle han inte acceptera, medan mening 3 godkänns, han tillägger 

att han alltid påpekar normbrottet i sin återkoppling. Lärare 4 tillägger att användandet av dom 

i text ofta handlar om vilken stilnivå texten har, och jämfört med mening 1 tycker han ändå att 

mening 3 är acceptabel i någon sorts kontext. Vidare godkänner lärare 3 mening 4, 5, 6 och 7. 

Mening 8 har han däremot svårt för och accepterar den inte i elevernas texter. Han avslutar 

dock med att påpeka att om något återkommer hela tiden ändras han syn på många av 

problemen.  

Sammanfattning 

På fråga 5 nämns interpunktion och syftningsfel som betydelseskiljande i valet mellan 

betygen F och E, av lärarna i det kommunala gymnasiet. Det framkommer också att det 
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handlar om förståelsen, det vill säga huruvida läsaren kan förstå texten. Meningsbyggnad, 

interpunktion och disposition rankas som viktiga aspekter vid bedömning, medan stavning 

inte är lika viktigt. 

Även lärarna i den gymnasiala friskolan rankar meningsbyggnad, interpunktion och 

disposition högt, men också stor bokstav och förståelsen. Precis som lärarna i det kommunala 

gymnasiet, lägger de heller inte stor vikt vid stavning. Till exempel förklarar en lärare att 

särskrivningar sällan påverkar betyget.  

I elevtexter godkänner alla lärare i den här studien äldre än mig istället för alternativet äldre 

än jag. De lärare som arbetar i det kommunala gymnasiet är mer eller mindre överens om vad 

som accepteras i elevtexter. De är extra noggranna när det kommer subjektsformen han 

istället för objektsformen honom och fel i valet av personliga och reflexiva pronomen. 

Lärarna i den gymnasiala friskolan däremot är inte lika överens. Lärare 4 accepterar endast tre 

av åtta normbrott, medan lärare 3 godkänner sex av åtta normbrott.  

5 Diskussion 

Så vad innebär det att i huvudsak kunna följa skrifspråkets normer för språkriktighet? Precis 

som i tidigare studier, visar denna uppsats att svensklärare inte är helt eniga om vad 

kunskapskravet för betyget E innebär. Medan vissa normbrott accepteras av en lärare, 

accepteras de inte av en annan (jfr Grünbaum 1976 och Karlsson & Lind Palicki 2015). Lite 

krasst skulle det kunna innebära att en elev som använder ett icke-normenligt uttryck i en text 

kan få betyget E medan en annan elev som använder samma uttryck kan få F på grund av att 

de har olika lärare. Frågan som uppstår är vilka faktorer som påverkar lärarnas acceptans eller 

oacceptans av normbrotten. Det hade därmed varit intressant att undersöka fler variabler, 

bland annat om det finns likheter mellan syn på normbrott och ålder. Det kan till och med 

vara så att för lite information från Skolverket leder till att lärarna har för stort 

tolkningsutrymme, vilket i sin tur leder till att man inte är överens om vad som är godtagbart 

eller inte (för en diskussion om likvärdighet i bedömning, se Jönsson 2017). Å andra sidan 

framkommer det åtminstone från informanterna i det kommunala gymnasiet att konkreta 

exempel på hur man ska tolka kunskapskraven från Skolverket skulle innebära att 

bedömningsfriheten skulle försvinna. Något som däremot nämns som positivt från alla 

informanter är sambedömning. Trots det är sambedömning något de sällan använder sig av 
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utan det sker i regel endast i samband med vissa nationella prov. Alla har dock en önskan om 

att få sambedöma mer uppgifter, eftersom det skulle kunna hjälpa vid tolkningen av 

kunskapskraven, och på så vis också likvärdigheten. 

Vad de alla är överens om är åtminstone att stavning inte prioriteras vid bedömning av 

elevtext, vilket stämmer överens med Östlund-Stjärnegårdhs resultat (2002, s. 52). Vidare 

pekar resultatet på att svensklärare fokuserar på helheten och hur eleven följer 

uppgiftsinstruktionen, samt textens innehåll, som också är i enighet med Östlund-

Stjärnegårdhs fynd. På ett eller annat sätt blir det också tydligt att det handlar om huruvida 

texten är förståelig eller inte. En informant menar bland annat att om man inte kan ta till sig 

och förstå texten som utomstående har eleven misslyckats i att nå kunskapskravet. Palmér och 

Östlund-Stjärnegårdh förklarar att språket i en elevtext som når betyget E ska vara ”varierat 

och så tydligt att läsaren utan problem förstår texten” (2015, s. 28). Bland annat märks 

variationen i ordföljden, förklarar de. Ordföljd är bland annat ett de normbrott som inte 

accepteras av någon av informanterna i den här studien. När reflexiva och personliga 

pronomen används fel är också oacceptabelt hos informanterna, trots att man i regel oftast 

förstår vad som menas utifrån kontexten (se problem att ta lätt på Josephson 2013, s. 175ff.).  

Att människor med svenska som modersmål har ordföljden inbyggd kan förklara varför ingen 

av informanterna heller accepterar bristande ordföljd i elevtexter. Till och med elever har 

svårt att acceptera formuleringar med fel ordföljd (jfr Björkegren 2019 och Håkansson & 

Norrby 2011), som i sin tur förklarar varför lärarna i det kommunala gymnasiet i den här 

studien endast anser att det är ett problem i texter författade av elever med annat modersmål 

än svenska (för en diskussion om andraspråkssvenskans kan påverka standardsvenskan, se 

Josephson 2013, s. 172). Håkansson och Norrbys undersökning (2011) visade även att lärare 

har svårt för subjektsformen han istället för honom, vilket stärks av att inga av de 

informanterna i den här studien accepterar uttrycket. Om man däremot jämför lärarnas åsikter 

med elevattityder märker man snabbt att de inte står på samma sida av debatten. Elever tycker 

istället att han istället för honom är acceptabelt skriftspråk (se Björkegren 2019 och Karlsson 

& Lind Palicki 2015). Skillnaden i åsikt föreslår att talspråket har ett starkare fäste hos 

eleverna, vilket kan bero på att de inte har fått tillräckligt med undervisning om vad som är 

rätt och fel eller att talspråksformen vinner terräng överlag. 

Beträffande hur ofta lärarna i den här studien arbetar med språkriktighet ser man att 

lärarinformanterna och elevinformanterna inte är helt överens. Det blir nämligen tydligt att 
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eleverna är oeniga om hur ofta de undervisas i språkriktighet. Medan en del säger att det sker 

ofta, säger en lika stor del informanter att det snarare sker sällan. Några av elevinformanterna 

kan inte ens minnas när de senast gick igenom språkriktighet och svenska skrivregler. Om 

man däremot ser till lärarnas svar menar åtminstone en av de som arbetar i den gymnasiala 

friskolan att språkriktighetsarbetet sker med kontinuitet, medan den andre är försiktigare i sitt 

svar. Han tror snarare att det skiljer sig beroende på vilken elev man har. De som arbetar i det 

kommunala gymnasiet är mer tveksamma. De tror istället att man som lärare endast gör det 

vid isolerade tillfällen, till exempel under grammatikundervisningen, vilket får medhåll från 

en elev som formulerar samma svar. Däremot är de alla överens om att de på något sätt 

arbetar med språkriktighet i sin återkoppling, och på så vis har någon sorts kontinuitet i 

språkriktighetsarbetet. Ser man till tveksamheten i elevsvaren kan man tolka att arbetet inte 

räcker till. Inte minst blir det tydligt i tidigare forskning, där en majoritet av 

elevinformanterna trots allt förspråkar ett skriftspråk som går emot normen för språkriktighet 

(jfr Björkegen 2019, Karlsson och Lind Palicki 2015 samt Håkansson & Norrby 2011). 

Istället kan det vara en idé att faktiskt undervisa om språkriktighet under hela läsåret, inte bara 

under grammatikområdets lektioner, eller så kallade isolerade tillfällen. Kanske 

grammatikundervisningen kan vara återkommande under hela skolgången och inte ett 

moment man kämpar sig igenom under några veckor. Eventuellt skulle man då även kunna 

komma åt de negativa konnotationer som lärare 1 uttrycker att området bär med sig.  

Vidare står det klart att respektive skola har olika tillvägagångssätt gällande sättet man ger 

återkoppling på. I det kommunala gymnasiet skrivs elevtexterna ut och som regel markeras 

alla normbrott. Det ges även kommentarer på texten, men de är noggranna med att inte 

kommentera allt eftersom det riskerar att bli omotiverande i så fall. Det handlar mycket om 

det som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015, s. 154f.) – man måste ge eleverna en chans 

att faktiskt ta till sig kommentarerna, utan att det blir överväldigande. I den gymnasiala 

friskolan sammanfattas istället återkopplingen. Inga texter skrivs ut, utan de kommentarer 

som ges sker via datorn eller muntligt med respektive elev. Bland annat föredrar de muntligt 

eftersom det är lättare att få till en tvåvägskommunikation, men också för att det sparar tid, 

vilket är motsatsen till vad Palmér & Östlund-Stjärnegårdh säger (2015, s. 153). Trots det 

finns det elever som vill ha kommentarer på allt, eller att läraren åtminstone ska markeras. 

Men eftersom åtminstone hälften av informanterna har uttryckt att tiden spelar in på hur 

återkopplingen ges, kan man undra om en elev som vill ha mycket återkoppling även får det. 
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En annan aspekt som har lyfts i samband med intervjuerna är varje lärares roll i elevernas 

språkutveckling, oavsett ämnestillhörighet. Alla informanter är överens om att man som lärare 

borde bedöma språket oavsett vilket ämne man undervisar i, men att det sällan görs eftersom 

språkriktighet endast finns med som ett kunskapskrav i ämnet svenska. Men med skolans 

syfte i åtanke, det vill säga att förbereda eleverna för ett liv som goda samhällsmedborgare, 

bör språkriktighet bedömas i alla ämnen. Precis som en lärare säger så främjas knappast 

elever av att de får skriva hur de vill. Istället blir det som Randahl (2014) och Westman 

(2009) vittnar om (i Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015, s. 11) att eleverna rör sig i olika 

världar. Det kan liknas med ett barn som tillåts äta godis för mamma, men inte för pappa. 

Med andra ord kan hela situationen bli förvirrande och sällan leda till ett bra avslut. 

Hur framtidens skriftspråk kommer att se ut är oklart. Vad som tydligt går att se från resultatet 

i denna studie jämfört med tidigare är åtminstone att lärarnas fokus vad beträffar de 

besvärligaste normbrotten har skiftat under en längre tid (jfr till exempel Grünbaum 1976 med 

Karlsson & Lind Palicki 2015). Svenskan förändras precis som alla andra språk och det skulle 

därför vara intressant att göra en liknande studie om ytterligare 40 år för att se vilka normbrott 

som betraktas som besvärliga då. Med en ny generation lärare kan det potentiellt vara ett helt 

annat fokus på språkriktighet dessutom. 

5.2 Metoddiskussion 

För att samla in kvalitativ data om lärares åsikter passar intervju som metod alldeles utmärkt. 

Däremot skulle det vara önskvärt med ett större antal intervjuer eftersom endast fyra 

informanter är på gränsen till för lite. Resultatet blir svårt att generalisera på annat än de 

faktiska informanterna. Att det dessutom var första gången jag genomförde en intervjustudie 

gjorde det hela så mycket svårare. Mycket tid ägnades åt att träna på hur man intervjuar samt 

till att ändra i intervjufrågorna. I en gruppintervju är det dessutom svårt att lämna plats för 

pauser och att se till att alla får lika taltid. En informant kan till exempel ha mer att säga om 

en fråga än den andre, eller så säger den något som den andra också hade tänkt att säga, vilket 

gör att den andre informanten inte säger något alls. Ska man då tolka det som att alla är 

överens om det som sades? Eller bör man fråga personen om den håller med i det som har 

sagts? När det väl var dags att intervjua blev genomförandet med andra ord inte riktigt som 

det var tänkt, jag avbröt informanterna några gånger, de avbröt varandra och det prasslades 

med fika. I slutändan löste sig allt ändå och datan som samlades in fungerade väl för att 

besvara syftet med undersökningen.  
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Ett annat problem med metoden är att få variabler har undersökts. Som tidigare nämnt var en 

förhoppning att både ålder och kön skulle kunna jämföras för att på så vis kunna se om de har 

någon betydelse för resultatet. Har äldre och yngre lärare samma uppfattning om vad 

språkriktighet innebär? Återigen blev studien avgränsad på grund av tid. Med mer tid skulle, 

troligtvis, fler intervjuer kunna genomföras, som i sin tur skulle kunna ge ett mer nyanserat 

och intressant resultat.  

Enkätundersökningen skulle även den kunna kvantifieras till ett större urval. Men eftersom 

det från början var tänkt som en intervju, vilket ändrades sent i uppsatsens tidsomfång, fick ett 

mindre urval räcka. Däremot skulle en intervju vara att föredra då det skulle ge tillfälle att 

ställa följdfrågor om något svar är otydligt. Till exempel skulle det vara intressant att få veta 

vad informanterna menar att en lärare gör då den arbetar med språkriktighet, vilket 

omöjliggjordes på grund av att enkäten användes som metod och att svaren var anonyma. 

Sammanfattningsvis skulle mer tid och en bättre planering kunna öka validiteten på uppsatsen 

samt möjliggöra en större generalisering av resultatet.  

6 Slutsats 

Sammanfattningsvis är studiens svensklärare eniga om att ett språk som i huvudsak följer 

skriftspråkets normer för språkriktighet är ett språk som går att förstå. Helhetsbild och textflyt 

nämns som avgörande faktorer i bedömningen. Brott mot skriftspråket accepteras med andra 

ord så länge som texten fortfarande har ett flyt. Däremot är lärarna inte helt eniga om hur man 

arbetar med språkriktighet. De som är kommunalt anställda säger att språkriktighetsarbetet för 

det mesta sker under isolerade tillfällen, medan de som är privat anställda säger sig ha mer 

kontinuitet i arbetet. Sett till hur elever uppfattar att lärarnas språkriktighetsarbete är även de 

oeniga. Det framkommer däremot att alla informanter påpekar normbrott i sin återkoppling, 

vilket innebär att de ändå arbetar kontinuerligt med språkriktighet på ett eller annat sätt. 

Däremot ges återkopplingen på olika sätt. I det kommunala gymnasiet kommenteras eller 

markeras allt i elevernas texter, medan lärarna i den gymnasiala friskolan istället 

sammanfattar sina bedömningskommentarer. Slutligen pekar resultatet på att vissa normbrott 

accepteras mer än andra av några av studiens svensklärare, men att det ändå finns normbrott 

som inte accepteras av någon i undersökningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Här nedan presenteras intervjufrågorna. Inga följdfrågor har inkluderats utan det som visas är 

endast utgångsfrågorna.  

Intervjufrågor  

Hur gammal är du och vad länge har du jobbar som svensklärare? 

Vad tycker du är lärarens roll? 

När det kommer till bedömning av elevtexter, finns det något eller några aspekter som du tycker är viktigare att 

eleven behärskar?  

Vilket tillvägagångssätt använder du när du ger återkoppling på elevtexter? 

Vad brukar din återkoppling fokusera på när det kommer till elevtexter? 

Ett av kunskapskraven för betyget E säger att en elev i huvudsak ska kunna följa skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Hur tolkar du det? 

Arbetar ni ofta med språkriktighet i skolan? 

I hur stor utsträckning bör en gymnasieelev kunna följa korrekt språkriktighet, tycker du? 

Rangordna följande begrepp med det viktigaste först och det minst viktiga sist: stavning, interpunktion, 

meningsbyggnad, disposition, textbyggnad. 

Accepterar du följande normavvikelser i dina elevers texter: 

1. Jag träffade han i affären. (subjektsform han i objektsposition) 

2. Alla barnen ansåg att sina föräldrar borde läsa mer. (fel pronomen, sina istället för deras) 

3. Han skickade ett vykort till dom. (talspråkets dom istället för dem) 

4. Hon är större än mig. (mig istället för jag efter än) 

5. Personalen blev såklart oroliga. (fel kongruens mellan substantiv och adjektiv) 

6. Han kom cyklande på en herr cykel. (särskrivning) 

7. Vi kommer träffas senare. (uteblivet att). 

8. Efter tre dagar biljetterna kom på posten. (rak ordföljd när omvänd är förväntad) 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 

Här nedan presenteras enkätundersökningen. Enkäten har anpassats för att bättre stämma 

överens med den här uppsatsens layout. 

Frågor om det svenska språket i gymnasieskolan 

De här frågorna kommer att utgöra en del av mitt examensarbete i svenska på lärarutbildningen på Karlstads 

universitet. Examensarbetet undersöker det svenska skriftspråket och bedömning i svenska. Det är helt frivilligt 

och du kan välja att avbryta din medverkan när som helst. Du kommer självklart att vara anonym, varken ditt 

eller din skolas namn kommer att finnas med i uppsatsen. Datan kommer endast att användas för uppsatsens 

syfte.  

 

Om du har frågor om uppsatsen är du välkommen att kontakta mig på min emailadress: 

david_bjorkegren@hotmail.com 

 

Hur ger din svensklärare dig återkoppling, det vill säga bedömning, på dina skriftliga inlämningar?  

Kan du ge några exempel på vad svenskläraren brukar tycka är viktigast? 

Hur ofta arbetar ni med de regler som bestämmer vad man får och inte får skriva? 

Är det viktigt att man följer svenska skrivregler? Isåf, i vilka situationer bör man göra det? 

Vad betyder begreppet språkriktighet för dig? 

Hur ofta arbetar ni med språkriktighet i skolan? 

Tack för din medverkan! 

 


