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Abstract 
 

Lydia Lundkvist: Skriv rätt överallt!: En kritisk diskursanalys av svensklärares inställning till 

språkriktighet (2020). Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt 

arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap.  

I uppsatsen studeras inlägg och kommentarer från en offentlig Facebookgrupp för 

svensklärare. Syftet med uppsatsen är att studera svensklärares inställningar till språkriktighet 

samt att resonera kring vad deras inställningar har för eventuella konsekvenser för 

svenskundervisningen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter består av socialkonstruktionism, 

begreppet diskurs samt systemisk-funktionell grammatik (SFG). De metoder som används är 

kritisk diskursanalys (CDA) och analysverktyg utifrån SFG. Resultatet av studien visar att 

språkriktighetsundervisning är en prioriterad del av svensklärarnas yrkesutövning. Lärarna 

uttrycker generellt konservativa åsikter i förhållande till språkliga normer. I diskussionen 

konstateras att svensklärare har ett inflytande över inställningar till det svenska språket och 

därför på ett medvetet sätt bör utforma sin undervisning.  

Nyckelord: Språkriktighet, svenskundervisning, SFG, CDA, svensklärare.  
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1. Inledning 

”Är inte du svensklärare?” är förmodligen en fråga de flesta aktiva eller blivande svensklärare 

fått av omgivningen vid oavsiktliga misstag när det kommer till språkliga konstruktioner. 

Svensklärare arbetar med svenska språket och väntas därför vara experter inom detta område. 

De förväntas vara ofelbara vid språklig produktion och möts av reaktioner när språkliga 

felaktigheter förekommer. Utöver perfektion när det kommer till den egna språkförmågan ses 

svensklärare som en slags upprätthållare av språket som förutses reagera när inkorrekt 

språkbruk används. Huruvida svensklärare själva uppfattar sin yrkesroll och sitt uppdrag på 

samma sätt som omgivningen ofta gör är dock mer oklart.  

Utöver allmänhetens uppfattningar om svensklärares yrkesroll är det främst Skolverkets 

styrdokument som bestämmer svenskläraryrkets utformning. Svenskämnets kursplaner i 

gymnasiet gällande ämnets syfte tydliggör att svenskundervisningen ska ge eleverna 

förutsättning att utveckla ”kunskaper om svenska språkets uppbyggnad” (2011, s. 161) vilket i 

det centrala innehållet specificeras handla om grundläggande språkliga begrepp och 

språkriktighet (2011, s. 162). Det finns alltså ett uppdrag ålagt svensklärare att undervisa i 

rådande språknormer. En fråga som väcks utifrån detta är i vilken omfattning och på vilka sätt 

språkriktighetsundervisning prioriteras som en del av lärares yrkesutövning. I denna uppsats 

studeras därför lärares syn språkriktighet utifrån informella diskussioner i ett Facebookforum 

för att på så sätt kunna undersöka vilka inställningar svensklärare har till språkriktighet.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Uppfattningar kring språkriktighet påverkar svenskundervisningen i svensk skola. Eftersom 

svensklärare utformar undervisningen är det följaktligen relevant att studera hur de ställer sig 

till språkriktighetsfrågor i relation till elevers språkanvändning. Syftet med denna uppsats är 

därför att beskriva hur lärare ställer sig till språkriktighet och resonera kring dess eventuella 

konsekvenser för svenskundervisningen. Detta kommer att genomföras i form av en kritisk 

diskursanalys av hur lärare diskuterar i ett diskussionsforum på sociala medier, närmare 

bestämt i en grupp för svensklärare på Facebook. I analysen studeras hur lärarna språkligt 

konstruerar sina inställningar till språkriktighet. I den slutliga diskussionen kopplas analysens 

resultat till ett resonemang kring hur lärares inställningar till språkriktighet kan tänkas 

påverka svenskundervisningen. Analysen genomförs utifrån följande frågeställning:  
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 Vilka inställningar till språkriktighet kan återfinnas bland lärarnas diskussioner i (den 

aktuella) Facebookgruppen? 

 

 

1.2. Bakgrund 

Den här uppsatsen kretsar kring området språkvård och därför är det av intresse att 

kontextualisera språkvård i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv. Den historiska kontexten 

ger större förståelse för nutida språkvårdsdiskussioner. I detta avsnitt presenteras därför en 

historisk bakgrund till språkvård i Sverige utifrån språkvetarna Ulf Telemans (2003, 2013) 

samt Lars Melins (1998) beskrivningar.  

Under 1500-talet utvecklades en enhetlig strävan bland språkvårdare efter ett gemensamt 

svenskt språk i samband med framväxten av Sverige som nationalstat (Teleman 2013, s. 7 ff.). 

Melin menar att utvecklingen började med Sveriges nationalisering under Gustav Vasas styre 

som ville kontrastera det svenska mot det danska. Ett sätt att göra detta var genom den första 

svenska bibelöversättningen år 1541 (Melin 1998, s. 189 ff.). På 1600-talet och 

stormaktstiden ansågs svenskan stå högre än andra språk, därför ville inblandning från andra 

språk undvikas (Melin 1998, s. 189 ff.). 

Denna inriktning av språkvården höll i sig in i 1700-talet tills det på 1800-talet 

utvecklades en något mer öppen syn på inlånade ord (Teleman 2013, s. 44 ff.). Under 1600-

talet var den allmänna hållningen att standardisering av skriftspråket eftertraktades men 

Sveriges befolkning nåddes inte av standardiseringen förrän närmare 1700-talet (Teleman 

2013, s. 65). Under 1700-talet var standardisering av språket sett som ett självklart mål. Det 

saknades funktionella argument för den normerande grammatikens betydelse utan den 

framhölls som det ”goda” i jämförelse med det kaos och oreda som en ickestandardisering 

hävdades föra med sig (Teleman 2013, s. 72 f.). Först under 1800-talet kom skolan att få en 

alltmer essentiell roll i standardisering av språket bland befolkningen (Teleman 2013, s. 204).  

Under 1800-talet samt 1900-talet kom denna standardisering att allt mer stabiliseras 

(Teleman 2003, s. 34 f.). För att undvika språkblandning poängterades av språkvårdare det 

svenska språkets styrka och därför ansågs svenskan inte behöva ord från andra språk (Melin 

1998, s. 189 ff.). Inledningsvis på 1800-talet var stavningen i fokus för språkvårdsdebatter. 

Utgivandet av skolgrammatikor ökade kraftigt vilka skulle fungera normerande för elevernas 

skriftspråk (Teleman 2003, s. 108 ff.). Många språkvetare i debatten kring språkvård delade 

uppfattningen att grammatiken i modersmålet skulle fungera som grund vid tillägnandet av 

andra språk. Under början av 1900-talet var flera aspekter av skriftspråket så pass 
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standardiserade att grammatikorna snarare fick funktionen att bekräfta normen och föra vidare 

den till nya generationer. Intresset för grammatik svalnade under 1900-talet då vikten av att 

föra in elever i skriftspråksnormen inte längre prioriterades lika starkt och de 

skolgrammatikor som användes var deskriptiva snarare än preskriptiva (Teleman 2003, s.115 

ff.).  

Det är utifrån denna historiska bakgrund som dagens debatter och uppfattningar om 

språkvård kan förstås. Diskussionerna kring standardisering har påverkat dagens normer och 

är grunden till hur dagens uppfattningar om språkriktighet ser ut. Språksynen som förts med 

av den historiska kontexten kan antas påverka språksynen bland lärare i skolan idag. Utifrån 

detta tar den här studien avstamp angående nutida svensklärares inställningar till 

språkriktighet i undervisningssammanhang.  

2. Forskningsläge 

Eftersom temat för denna uppsats rör frågor kring språkriktighet är det av intresse att få en 

överblick över hur detta behandlas i tidigare forskning. I detta avsnitt kommer därför en 

översikt av forskning som fokuserat på språkvård samt språkriktighet i Sverige, och till viss 

del internationellt, att presenteras. Först ges en redogörelse för språkvårdsforskning där 

språkliga normer diskuterats under rubriken ”Språkvård”. Sedan presenteras forskning som 

rör forskning av språkriktighet och grammatikundervisning kopplat till skolverksamhet under 

rubriken ”Språkriktighet i en skolkontext”. Slutligen förs ett resonemang kring forskningens 

relevans för studien.  

 

2.1. Språkvård och makt 

Språkvård och normer kring språk är en viktig faktor för hur våra uppfattningar i relation till 

språk formas. Dessa uppfattningar kan skilja sig åt beroende på individens personliga åsikter i 

relation till normen. I Svenska Språknämndens bok Språkriktighetsboken beskrivs hur 

språkliga uttryck kan ge upphov till normkonflikter. Vilka uttryck som förordas eller förkastas 

sker utifrån den sociala acceptansen. De aspekter som begrundas vid bestämmandet av vilka 

uttryck som bör vara socialt accepterade är uttryckssättets etablering, dess acceptans bland 

språkbrukarna, dess acceptans bland normauktoriteter (såsom exempelvis svensklärare), 

överensstämmelse med övriga språksystemet, överenstämmelse med skriftkonventioner samt 

hur uttrycket fungerar i kommunikativa sammanhang. För att kunna bedöma huruvida ett 

uttryck bör användas behöver alla dessa aspekter övervägas (Svenska Språknämnden, 2005, s. 
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22 f.). Hur språket faktiskt används måste vara ledande i konstruktioner av normer men det 

kan även finnas specifika sätt språket kan användas för att uppnå optimal funktion, menar 

författarna. Det går alltså inte att objektivt bestämma rätt eller fel i språket men det går att 

argumentera för vilka alternativ som är mer fördelaktiga (Svenska Språknämnden 2005, s. 28 

f.).  

Deborah Cameron resonerar i sitt verk Verbal Hygiene (2012) kring de maktaspekter som 

aktualiseras vid språkanvändande. Hon menar att språk inte endast används utan även 

kommenteras av människor. Alltså att språk är under ständig debatt i vilken deltagarna 

relaterar till föreställningar om hur språket bör användas i relation till språkliga normer 

(Cameron 2012, s. 1 f.). Teleman beskriver i sin bok Språkrätt: om skolans språknormer och 

samhället (1979) hur normer är nödvändiga i ett samhälle men att vilka och hur många 

normer som behövs bör debatteras. Han fokuserar på språknormer och hur de fungerar 

inskränkande men även förenklar uttryckssätt för språkbrukare. Språknormerna har 

människan lärt sig omedvetet och är självklara för de som ingår i normgemenskapen. Det är 

ofta först när någon begår normbrott som normen synliggörs (Teleman 1979, s.13, 17 f.).  

Ett liknande resonemang förs av Jan Svensson (1990) som i sin artikel resonerar kring 

varför människor tycks uppröras så av språkliga normbrott. Han urskiljer tre olika 

förhållningssätt i relation till språknormer (Svensson 1990, s. 128 f.). Det första menar han 

kännetecknas av en ”låt-gå”-mentalitet. Alltså att låta språket sköta sig självt. Det andra 

innefattar grundsynen att normerna ska hållas till punkt och pricka. Det tredje 

förhållningssättet är ett som tillåter och erkänner språklig förändring även bland normer. Det 

är det tredje förhållningssättet Svensson förespråkar (1990, s. 130). Om förhållningssätt 

nummer två appliceras är risken att språkbruket blir ett sätt att utöva makt. En som behärskar 

normerna kan då hävda en högre maktposition gentemot en som inte behärskar systemet lika 

väl (Svensson 1990, s. 132). Svensson menar dock att det är viktigt att normerna synliggörs 

och lärs ut, vilket bör göras via utbildningsväsendet. Det är även viktigt att förändringar 

synliggörs och på så sätt skapa större tolerans (Svensson 1990, s. 134).  

Språkforskaren Lars Melin beskriver fenomenet språkvård i sin bok Vett och etikett i 

språket (1998). Han resonerar kring vilka i Sverige som har makten om språket. 

Svensklärarna beskriver han inte anser sig själva ha någon makt utan lärarna menar att språket 

bestäms av någon annan. Ofta vänder man sig till språkliga auktoriteter såsom Svenska 

Språknämnden och frågor gällande lexikon till Svenska Akademiens ordlista (Melin 1998, s. 

10 f.). Språknämnden och Svenska akademien menar dock att de endast kan beskriva språket 

såsom det används (Melin 1998, s. 11). Makten tycks således enligt de språkliga 
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institutionerna vara hos språkbrukarna. Dock har alla de tidigare nämnda gjort anspråk i vissa 

sammanhang på att styra språkanvändningen i olika situationer menar Melin (1998, s. 13).  

Lars S. Vikør beskriver hur de olika nordiska länderna ser på rättstavning och vilka olika 

medel som används för att upprätthålla språknormer (2010, s. 304). Likt Melins (1998, s. 10 

f.) beskrivning menar Vikør att Svenska Akademiens ordlista, SAOL, är det 

rättstavningsverktyget som har ytterst språklig makt i Sverige. SAOL beskrivs som att inte 

inneha någon officiell makt men att ha stor makt i praxis. Den anses innehålla det ”rätta” 

språket. Normerna som presenteras i SAOL baseras i sin tur på språkbrukarnas användning 

(Vikør 2010, s. 317 ff.). SAOL och dess utformning diskuteras även av Sven-Göran 

Malmgren (2010) i hans bidrag till Språknämndens forskningskonferens 2008. Han menar att 

SAOL:s rekommendationer utfärdas utifrån fem tänkbara motiv: historiska, puristiska, 

funktionella, pedagogiska samt demografiska. Dessa motiv används för att styra språkbruket. 

Det historiska motivet syftar till att återanvända tidigare språkbruk. Det puristiska motivet 

strävar efter att undvika inblandning från andra språk medan det funktionella eftersträvar ett 

funktionellt samt välfungerande språk. Det pedagogiska söker förenkla användningen för 

användarna av språket och det demografiska strävar att motverka distansering av språk 

generationer emellan (Malmgren 2010, s. 272).  

Melin lyfter utöver maktperspektivet ett antal språkdiskussioner som förekommer i 

språkvårdsdebatten i Sverige (1998, s.39 ff.). Bland annat resonerar han kring fenomenet 

särskrivningar som började uppmärksammas på 60- och 70-talet för att nu vara en 

återkommande diskussionsfråga när det kommer till språkriktighet i svenska språket (Melin 

1998, s. 40 f.). Grammatiken används ofta som argument i dessa språkvårdsdebatter. Melin 

förklarar dock grammatikens syfte som att beskriva det svenska språket och hur det fungerar. 

Eftersom språket kan fungera olika i olika regioner eller bland olika individer måste 

grammatiken acceptera det. Det är, menar Melin, ”besserwissern” som värderar etikettsregler 

för språk, inte grammatiken som sådan. Besserwissern värderar skriftspråket högre och därför 

väljer denne även att låta skriftspråket influera talspråksnormer (Melin 1998, s. 48 f.).  

Åsikter kring språkanvändning förekommer i de flesta sociala sammanhang. 

Språkforskaren Peter Garrett menar att alla människor har attityder till olika nivåer av 

språkliga uttryck (2010, s. 10). Han beskriver hur flera vardagliga språkfel i det engelska 

språket gör många språkintresserade förargade. Ofta betonas vikten av att hålla sig till de 

standardiserade normerna. När dessa normerande gränser överträds lyfts argument av dessa 

personer att det går emot den föreställda inneboende grammatiken. Alltså menas att denna typ 

av normbrott går emot all logik. Detta resulterar i att negativa attityder och stereotypa 
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föreställningar ofta väcks gentemot de människor som ej följer de standardiserade normerna 

(2010, s. 8 ff.). Liknande resonemang går att se i flera andra studier såsom i Tamah Sherman 

och Jaroslav Švelchs artikel (2015). Där studerar de hur så kallade ”grammar nazis”, på 

svenska kanske enklast översatt till språkpoliser, använder sig av humor för att påvisa 

språkliga fel i till exempel annonser. I deras artikel studeras en tjeckisk Facebookgrupp som 

är inriktad på att dela språkliga felaktigheter i humoristiskt syfte, ett fenomen 

artikelförfattarna menar är alltmer utbrett (Sherman och Švelch 2015, s. 316).  

Språkpoliser är personer som har starka åsikter kring språkliga regler och kräver av andra 

att följa dessa. Dessa åsikter formuleras ofta utifrån ett förtryckarperspektiv där personer som 

inte tillämpar reglerna rätt förlöjligas. På detta sätt skapas en hierarki av grammatikkunniga 

som överordnade och de med bristande grammatik som underordnade (Sherman och Švelch 

2015, s. 319 f.). Dessutom visar studien att en bristande språkförmåga ofta av användarna 

antas som ett uttryck för låg utbildningsgrad (2015, s. 331 f.). Det temat som Švelch och 

Sherman lyfter i sin artikel (2015) fortsätter de med i artikeln “I See Your Garbage” (2018). 

De lyfter hur begreppet ”grammar-nazi” använts nedsättande om språkpoliser men hur allt fler 

grupper på sociala medier använder denna term om sig själva (Sherman och Švelch 2018, s. 

2392). Standardspråksideologin tar avstånd från all språkanvändning som avviker från 

normen och språkpoliser använder sitt kulturella kapital som en disciplinärmakt för att 

förhindra normförbrytelser. Detta benämns som en slags ”literacy privilege” (Sherman och 

Švelch 2018, s. 2393 f., 2406).  

 

2.2. Språkriktighet i en skolkontext 

Språkriktighet är, likt beskrivet i uppsatsens inledning, en del av svenskämnets innehåll. 

Litteraturvetaren Sven-Olof Ullström (2000) beskriver hur föreställningar gällande 

svenskundervisning har formats utifrån traditioner som följt svensk skola sedan 1800-talet. 

Vid tiden för realskolan lades stor vikt vid rättstavning. Detta menar Ullström bidragit till att 

svenskämnet ofta förknippas med och fokuseras vid språkets lexikala samt syntaktiska delar. 

Fokuseringen var grundad i tankar om ett standardiserat offentligt språk (Ullström 2000, s. 5 

ff.). Även språkvetaren Nils-Erik Nilsson redogör för svenskundervisningens historia och 

menar att tre historiska huvudargument varit avgörande för dess utformning. Det första 

argumentet är idén med formalbildning i vilket menas att formen måste studeras innan 

innehåll tas i beaktning. Alltså att de grammatiska strukturerna behöver tillägnas före andra 

textnivåer. Det andra argumentet handlar om främmande språk och tanken att ett nytt språk 
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tillägnas lättare vid goda grammatiska förkunskaper (Nilsson 2000:11 ff.). Det tredje 

argumentet handlar om språkriktighet och tar utgångspunkt utifrån tankar om behovet av ett 

standardiserat språk (Nilsson 2000:19 ff.).  

Språkvetaren Tor G Hultman studerar i sin artikel förhållandet mellan skola, språk och 

makt (1990). Han menar att skolan utför en tydlig maktutövning i sin undervisning. Denna 

maktutövning menar han inte nödvändigtvis behöver vara negativ, då de flesta ser ett värde i 

att lära sig att läsa och skriva, men den kan ändå problematiseras (Hultman 1990, s. 45). 

Eftersom det är läraren som främst har auktoritet i klassrummet så är det läraren som får makt 

över hur språket ska användas. De elever som följer normerna blir därav ansedda som duktiga 

medan de som inte följer normerna anses ha stora brister (Hultman 1990, s. 47). 

Skrivkunnighet är essentiellt i dagens samhälle och ett rikt skriftspråk ger individer möjlighet 

att delta mer framgångsrikt i det offentliga rummet (Hultman 1990, s. 52). Därför är skolans 

skrivundervisning av yttersta vikt men den innebär även en maktutövning där skriftspråkets 

normer förs vidare till nya generationer. Talspråket kommer naturligt på ett annat sätt men 

skriftspråket måste inläras och därigenom normer överföras (Hultman 1990, s. 52 f.).  

Sociolingvisten Anna-Maria Karlson (2013) studerar i sin artikel relationen mellan 

samhälle och skriftspråk. Hon beskriver hur skolan haft en stor inverkan på skriftanvändning i 

samhället och därmed vilka normer som dessa innehåller. Ett lands utbildningsnivå mäts ofta 

utifrån skriv- och läsförmåga vilket i sin tur kan innebära högre status internationellt 

(Karlsson 2013, s. 313 ff.). Teleman resonerar vidare kring skolans makt utifrån dess uppgift 

som socialiserande och hur den har ett ansvar att lära eleverna ett språk de kan använda för att 

demokratiskt göra sina röster hörda i offentligheten (1979, s. 106 ff.). Han uttrycker uppgiften 

för en progressiv pedagogik i modersmålsundervisning såhär: ”Det gäller att utveckla 

elevernas språkliga förmåga i tänkande och kommunikation så att undervisningen inte bara får 

en disciplinerande och sorterande funktion utan också hjälper alla kategorier av barn att lita 

till sin förmåga att använda (offentligt) språk” (Teleman 1979, s. 113).  

Teleman beskriver även hur det som lärare kan vara svårt att avgöra vad som ska 

uppfattas som ett fel utifrån ett språkriktighetsperspektiv (1979, s. 115 ff.). Det finns tre 

möjliga förklaringar till varför fel uppstår och dessa menar han måste tas i beaktning vid 

rättning. Felaktigheter kan bero på normkonflikter, att elevens uttryckssätt går emot 

standardnormen. En annan möjlig förklaring är en så kallad normlucka, att eleven saknar 

kunskap om till exempel ett visst begrepp eller stavningsregler. En tredje möjlig förklaring är 

att, med Telemans ord, ”maskineriet strejkar”. Med detta menas att eleven trots kunskap om 

språkliga normer inte lyckas producera komplexa meningsstrukturer utan misslyckas 
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(Teleman 1979, s. 115 ff.). För att värdera huruvida felaktigheterna bör anses som allvarliga 

behöver de betraktas i ljuset av språkets huvudfunktioner: att kommunicera samt att tänka 

med. Om felaktigheten leder till misskommunikation är det problematiskt, men den egentliga 

stora farhågan är om eleven inte har förstått essentiellt innehåll i undervisningen (Teleman 

1979, s. 140 f.). Därigenom menar Teleman att läraren inte behöver rätta frenetiskt med 

rödpenna då normkunskaperna bör tillägnas i funktionella skrivsituationer (1979, s.167).  

Språkvetarna Gisela Håkansson och Catrin Norrby (2011) konstaterar att Sverige har en 

lång historia av språkvård och de undersöker hur attityder till språkvård eventuellt skiljer sig 

från lärare och elever genom en intervju- och enkätstudie. Ett tydligt resultat är att lärare 

reagerar mer över exempel där skriftspråksnormer överträds än vad eleverna gör. Alltså tycks 

lärarna vara mer språkligt konservativa (Håkansson och Norrby 2011, s. 237). Håkansson och 

Norrby beskriver detta som att lärarna ”värnar om den officiellt sanktionerade normen” 

(2011, s. 240). Något som går att konstatera utifrån Håkansson och Norrby (2011) studie är att 

åsikter kring språkriktighet och språkvård ofta kan skilja sig åt mellan elever och lärare.  

Språkvetaren Catharina Grünbaum (1976) presenterar i sin artikel resultaten utifrån en 

enkät som språknämnden sände ut till 1600 högstadie- och gymnasieskolor i Sverige år 1976. 

I enkäten ställdes frågor gällande vilka språkliga företeelser som uppfattades som problem i 

skolan av lärarna. Antalet responderande lärare var 625 (Grünbaum 1976, s. 3). Den fråga 

som väckte störst engagemang var användningen av dom istället för de och dem i skrift. 20% 

av lärarna på grundskolor accepterade formen dom medan 8% av gymnasielärarna gjorde det. 

Dock varierade svaren utifrån vilken skrivuppgift som skulle bedömas, vissa menade att dom 

gick att acceptera i mer reflekterande texter men ej i mer formella (Grünbaum 1976, s. 4 ff.). 

En annan aspekt av enkäten handlade om vilka språkriktighetsfrågor som lärarna fann mest 

problematiska. 30-40 % ansåg att all form av meningsbyggnadsfel var problematiskt. 10-20 % 

uppfattade användandet av hon/han i objektsform som bekymmersamt (Grünbaum 1976, s. 

11). När det gällde meningsbyggnad var det satsradning som upplevdes som ofta 

förekommande och problematiskt (Grünbaum 1976, s. 17).  

Språkvetarna Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki (2015) upprepade den 

enkätstudien som Grünbaum genomförde i syfte att se hur lärares uppfattningar förändrats 40 

år senare. De konstaterar att tidigare undersökningar ofta visat att lärare är negativa till 

utvecklingar som bryter mot skriftnormer och att språkriktighetsfrågor värderas högt. 

Dessutom beskriver de hur svensklärare tycks ha en mer konservativ hållning än andra 

auktoritativa språkorgan (Karlsson och Lind Palicki 2015, s. 93 f.). Antalet respondenter i 

studien var 236 yrkesverksamma lärare. Ett tydligt resultat var att språkfrågorna kring de/dem 
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samt talspråksformer i skrift har stigit avsevärt sedan Grünbaums studie. 60 % uppgav att 

de/dem konstruktioner var besvärliga i undervisningen och 20-30% uppgav att 

talspråksformer var problematiska. Hälften av läraren uppgav att de inte accepterade dom i 

skrift. Subjektsanvändande av dem ansågs av flera värre än att konsekvent använda dom 

(Karlsson och Lind Palicki, 2015, s. 98 f.). Ett annat problem som tycks uppstått är 

urskiljningen av personliga och reflexiva pronomen i exempel som ”Alla ansåg att sina 

mammor var snälla”. Särskrivningar var ett annat fenomen som 22% nämnde som 

problematiska i undervisningen. De språkliga fenomen som tycks oförändrade var bland andra 

gällande subjektsform i objektposition och satsradning (Karlsson och Lind Palicki 2015, s. 

100 ff.).  

Språkvetaren Bengt Brodow (2000) genomför en liknande intervjustudie som Grünbaums 

(1976) och Lind Palicki och Karlssons (2015) studier där han undersöker svensklärares 

attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning. Även om studien rör 

grammatikundervisning kan den anses vara intressant att lyfta i denna uppsats som rör 

språkriktighet då han konstaterar att lärarna han intervjuar ofta har en bred bild av 

grammatikbegreppet där även språkriktighetsfrågor inkluderas (Brodow, 2000, s. 71 f.). 

Intervjuerna visar att i princip alla av de 32 lärarna som tillfrågats ansåg att 

grammatikundervisningen var av stor vikt i språkundervisningen ( Brodow 2000 s. 67 ff., 72). 

När de responderande resonerade kring krav i grammatikundervisningen visade svaren att 

grundskollärare värderade grammatikundervisning högt. Gymnasielärarna uppfattade ändå 

elevernas kunskaper som bristande från grundskolan och inledde därav ofta 

grammatikundervisningen från grunden igen (Brodow 2000, s. 82).  

 

2.3. Forskningens relevans 

De studier forskningsläget omfattar när det kommer till frågor kring språkriktighet består 

främst av antingen historisk forskning eller resonerande forskning utifrån språkvetenskapliga 

teorier. Det forskningsläget kan anses sakna är fler studier som närgående studerar 

inställningar till frågor gällande språkriktighet utifrån empiri. De verk som består av sådant 

slags material är studierna genomförda av Sherman och Švelch (2015, 2018), Håkansson och 

Norrby (2011), Grünbaum (1976), Karlsson och Lind Palicki (2015) och Brodow (2000). I 

dessa studier studeras empiri bestående av debatter i sociala medier, intervjuer och enkäter. 

Empirin ger en tyngd till de slutsatser forskarna kommer fram till då den fungerar som 

illustrerande exempel. Detta saknas ibland i de studier där slutsatserna främst kopplas till 
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historiska kontexter och språkvetenskapliga teorier såsom till exempel i Teleman (1979), 

Cameron (2012), Svensson (1990) och Melin (1998). 

De studier som ej har en tydlig faktisk empiri är dock inte irrelevanta då de ger en god 

teoretisk grund för studien som utförs i denna uppsats. Språkvetenskapliga resonemang och 

samband med historiska utvecklingar kan ge djupare förståelse för de inställningar som sedan 

studeras bland svensklärare i den här uppsatsens analys. De empiriska studierna kan i sin tur 

ge intressanta underlag för jämförelse med denna studies resultat. Det som den här studien 

bidrar med är beskrivandet av lärares inställningar till språkriktighet utifrån faktisk empiri i 

form av diskussioner ur Facebookgruppen. Denna form av analys kan ge en mer nutida 

inblick i lärares ideologiska uppfattningar och värderingar när det gäller just dessa frågor.  

3. Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för den här studien rör resonemang kring språkets 

konstituerande funktion och diskurser. Studien utgår även från systemisk-funktionell 

grammatik eftersom analysen fokuserar på hur åsikter konstrueras språkligt. I detta avsnitt 

kommer först socialkonstruktionismen beskrivas och sedan presenteras begreppet diskurs 

samt dess relation till makt. Slutligen redogörs för systemisk-funktionell grammatik. 

 

3.1. Socialkonstruktionism och begreppet diskurs 

Diskurs är ett begrepp som sökts definieras av många vilket ofta resulterat i tvetydiga 

betydelser. Begreppet grundar sig i teorier gällande språket som konstituerande av 

verkligheten. Vivien Burr beskriver i sitt verk Social Constructionism hur 

socialkonstruktionism inbjuder att kritiskt granska hur vi ser på världen och våra 

uppfattningar om hur den är beskaffad (2005, s. 2 f.). Till skillnad från positivismens syn på 

världen som bestående av yttre observerbara fakta utgår socialkonstruktionismen från att vår 

kunskap om världen ständigt skapas genom sociala processer. Vetandet förhandlas fram 

människor emellan. Detta innebär att föreställningar om omvärlden sammankopplas med 

historiska samt kulturella kontexter (Burr 2003, s. 5 ff.). Enligt socialkonstruktionismen föds 

alltså människan till en rad uppfattningar som ej är resultatet av objektiva fakta utan som har 

tillägnats från generationer av människors historiska samt nutida sociala erfarenheter (Burr 

2003, s. 7).  

Burr menar vidare att språket har en avgörande roll för den sociala konstruktionen av 

verkligheten. Språk och tanke går ej att åtskilja då det är genom språket som 
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verklighetsuppfattningen formas och struktureras. Erfarenheter av mänsklig interaktion 

organiseras med hjälp av språket och fungerar meningsskapande (Burr 2003, s. 62). 

Människans erfarenheter av sig själv och uppfattningar om andra och världens konstitution är 

således formad av sociala interaktioner via språket och är dynamiska snarare än statiska (Burr 

2003, s. 48). I den här uppsatsen vill jag studera hur lärares inställningar till språkriktighet 

förhandlas fram via språket. Därmed erbjuder socialkonstruktionistiska teorier relevanta 

förklaringsmodeller utifrån studiens syfte.   

Begreppet diskurs är omdebatterat och har, som nämnt tidigare, sökt definieras av en 

mängd forskare. Diskurser kan såväl vara uttryckta i form av direkt tal som i skriven text 

(Burr 2003, s. 63). Michel Foucault är en förgrundsfigur till begreppet och han menade att 

diskurser är ”practices which systematically form the objects of which they speak” (Foucault 

1989, s. 49). Med detta menas att sociala praktiker, t.ex. språket, formar och omdanar 

verkligheten så som vi uppfattar den. Göran Bergström och Linda Ekström (2018) beskriver 

hur diskurser kan förstås som ett slags abstrakta ramverk som reglerar hur människan 

uttrycker sig och vad som är accepterat att uttrycka inom just den diskursen. Diskursen 

påverkar också vem som kan uttrycka sig. Eftersom diskurser alltid är i en dynamisk process 

av förändring, omdaning och omformning kan dessa ramar komma att utvidgas eller snävas in 

(Bergström och Ekström 2018, s. 254 f.). I denna uppsats är det därför intressant att studera 

diskurser kring språkriktighet och vilka möjligheter samt begränsningar som finns inom just 

de diskurserna.  

Makt är en återkommande infallsvinkel för många forskare i studerandet av diskurser. 

Frågor kring vilka begränsningar eller möjligheter diskurser skapar i relation till 

maktdominans är ofta i fokus i diskursanalytiska studier (Bergström och Ekström 2018, s. 255 

f.). Eftersom diskurser formar vårt sätt att se på världen och vår kunskap om verkligheten blir 

diskurserna förknippade med makt. De upprätthåller, reproducerar samt omskapar rådande 

diskurser och utgör på detta sätt maktstrukturer i mänskliga föreställningar. Dock behöver 

makt inte nödvändigtvis innebära något negativt. Foucault menade att maktutövningen 

diskurser resulterar i kunde vara positiv på så sätt att den genererar kunskap om världen (i 

Burr 2003, s. 67 ff.). Dessutom kan diskursens makt generera ny förståelse eller nya 

tankemönster. Till exempel kan två politiska diskurser i konkurrens med varandra leda till nya 

politiska beslut. En konkurrens diskurser emellan kan alltså innebära grogrund för nya 

tankebanor (Bergström och Ekström 2018, s. 256).  
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3.2. Systemisk-funktionell grammatik 

Inom den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) studeras grammatik utifrån tre 

utgångspunkter: (1) betydelse och funktion snarare än form, (2) språkets kontext som grunden 

för grammatiken samt (3) synen på grammatiken som betydelseskapande. Kritisk 

diskursanalys (vilken beskrivs närmare i metodavsnittet) utgår från funktionell grammatik då 

det är de underliggande betydelserna i texter som eftersöks via SFG. Via SFG studeras 

språkets roll i konstruktion av bland annat makt och normer (Holmberg och Karlsson 2019, s. 

10 f.). SFG syftar till att genom grammatiska analysverktyg studera hur texter skapar och 

skapas i sin kontext. Dessutom har SFG ett holistiskt perspektiv på grammatik då olika nivåer 

gällande semantik, lexikon, morfologi, syntax, fonologi etcetera tas i beaktning (Holmberg 

Karlsson och Nord 2011, s. 9 f.). SFG ser grammatiken som uttryck för vad talare eller 

skribenter vill uttrycka och på vilket sätt de väljer att uttrycka det. Alltså är det betydelse som 

är i fokus vid studiet av grammatik snarare än form (Holmberg och Karlsson 2019, s. 11 f.). 

På grund av detta har jag bedömt SFG som en relevant teoretisk utgångspunkt för denna 

uppsats studie då det är betydelsen bakom de språkliga konstruktionerna som är av intresse 

snarare än den faktiska grammatiska utformningen.  

SFG utgår även från att språk och text består av tre metafunktioner. Dessa metafunktioner 

är den ideationella, den interpersonella samt den textuella. Alla språkliga yttranden består av 

dessa tre metafunktioner där den ideationella funktionen påverkar kontexten och hur 

deltagarna uppfattar den, den interpersonella funktionen åsyftar att det finns relationer texter 

och människor emellan och den textuella innefattar det specifika kommunikationssättet och 

de mer lexikogrammatiska aspekterna. Detta innebär att varje sats ger uttryck för dessa tre 

funktioner (Holmberg, Karlsson och Nord 2019, s. 10 f.). I metodavsnittet konkretiseras mer 

närgående vilka delar av SFG som kommer att användas i analysen.  

4. Metod 

Metoden som används i den här uppsatsen är en kritisk diskursanalys med analysverktyg 

utifrån SFG. Premissen för diskursanalysen är språkets konstituerande funktion och teorier 

kring hur diskurser fungerar. Alltså samverkar teori och metod i det diskursanalytiska fältet 

och går ej att separera. Således måste en diskursanalys grundas i teorier kring diskurs och dess 

socialkonstruktivistiska bakgrund (Winther Jørgensen och Philips 2000, s. 10). Att valet i 

denna uppsats blivit en diskursanalys är just för att kunna studera inställningar hos lärare 

gällande språkriktighet och hur dessa förhandlas fram språkligt i ett svensklärarforum. Vissa 
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aspekter av SFG kommer att användas som analysverktyg, särskilt i studiet av den textuella 

nivån av Facebookdiskussionerna. Jag väljer att använda SFG för att det fungerar som en 

konkret metod att kunna synliggöra de språkliga konstruktioner som ger uttryck för lärares 

inställningar till språkriktighet.  

4.1. Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen, Critical Discourse Analysis – CDA, har sin grund i teorier 

formulerade av Norman Fairclough (2010). Fairclough menar att alla sociala institutioner 

bygger på ideologiska diskursiva formationer. Dessa formationer kan ses som självständiga 

diskurser men också delar av andra diskurser där de påverkar normer i det aktuella 

sammanhanget. En diskurs utgör alltså en diskursiv kontext men påverkar även andra 

diskurser, som i fallet för denna uppsats kan en diskurs kring språkriktighet påverkas av en 

större samhällelig språkriktighetsdiskurs och vice versa. Därmed kan diskurser kring 

språkvård i samhället också påverka lärares diskurser angående språkfrågor. Diskurser kan 

ifrågasättas och kritiseras genom att åskådliggöra deras uppbyggnad utifrån makro- och 

mikronivå. Makronivån innefattar ideologiska aspekter i sociala praktiker och mikronivån 

mer konkreta textaspekter (Fairclough 2010, s. 30).  

Fairclough utformar en tredimensionell modell som beskriver diskurser i tre nivåer: text, 

diskursiv praktik samt social praktik (Fairclough 2010, s.132 f.). Den textuella nivån 

fokuserar på en kommunikativ händelses textnivå, alltså hur texten tar sig uttryck rent 

språkligt (Fairclough 2010, s. 134). I denna studie kan de konkreta Facebookinläggen ses som 

uttryck för en textuell nivå. Den diskursiva praktiken kretsar istället kring att tolka och förstå 

produktion samt konsumtion av texter i relation till andra diskurser och hur de influerar samt 

bekräftar varandra (Fairclough 2010, s. 135). Därigenom kan inställningar gällande 

språkriktighet som finns i Facebookgruppen ställas i relation till andra 

språkriktighetsdiskurser som varit en del av formandet av nuvarande uppfattningar. Slutligen 

behandlar den sociala praktiken en mer övergripande nivå där diskursen studeras kontextuellt 

utifrån det sociala sammanhang den är en del av (Fairclough 2010, s. 135 f.). 

Språkriktighetsdiskursen kopplas därigenom till skolan som den sociala institution den är en 

del av. Textdimensionen kan förstås som mikronivå av diskursen medan den sociala 

praktikdimensionen innefattar en makronivå. (Fairclough, 2010, s. 135 ff.). Vid analys av en 

diskurs behöver alla dessa nivåer studeras (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 72 ff.).  

Nivåerna samverkar simultant och kan därför ge olika perspektiv på en diskurs 

uppbyggnad. Detta kan sedan ge inblick i hur diskurser påverkar kontexten de är en del av. 
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Därigenom innebär en CDA-analys inte endast att man studerar diskursen som sådan utan 

även att relationen till andra diskurser och sociala fenomen studeras (Fairclough 2010, s. 4, 

132). Relationen mellan text, diskurs, och social praktik ger uttryck för makt då diskursen 

påverkar ideologier hos individer och i samhället. Genom CDA analyseras dessa maktfaktorer 

(Fairclough 2010, s. 6). På så vis kan CDA ge intressanta ingångar till denna uppsats som 

syftar till att åskådliggöra lärares uppfattningar om språkriktighetsfrågor samt vilka eventuella 

konsekvenser lärarnas språksyn kan ha för undervisningen.  

Den kritiska aspekten av en kritisk diskursanalys framträder utifrån ett emancipatoriskt 

ideal. Genom att belysa maktstrukturer i diskurser eftersträvas att uppnå samhällsförändring. 

CDA blir på så sätt både en metod att beskriva rådande normer och ifrågasätta deras relevans. 

Detta görs genom att studera hur makt uttrycks språkligt i diskurser och hur det i sin tur 

påverkar sociala praktiker. Åskådliggörandet av dessa potentiella missförhållanden menas 

kunna leda till social förändring (Boréus och Seiler Brylla 2018, s. 307 f.). 

I analysen studeras det utvalda materialet utifrån Faircloughs tredimensionella modell där 

hänsyn tas till de tre aspekterna textnivå, diskursiv praktik samt social praktik. Textnivån 

studeras med hjälp av analysverktyg formade utifrån SFG. De inlägg som valts ut har närlästs 

och kategoriserats utifrån vilket tema i debatten de behandlar. Utifrån kategoriseringen 

studeras de tre nivåerna där både innehåll och språkliga aspekter har studerats. I 

analysavsnitten presenteras detta mer konkret och citat från inläggen exemplifierar analysen 

för att ge en transparens i analysarbetet.  

 

4.2. Språkhandlingar, modalitet och värderingar utifrån SFG  

I analysen studeras hur Facebookinläggen kan ses som uttryck för språkliga värderingar 

utifrån en funktionell grammatik. Holmberg och Karlsson beskriver hur språkliga värderingar 

främst hänger ihop med de interpersonella funktionerna av språket (2019, s. 177). Ett 

perspektiv av språkets interpersonella funktion handlar om så kallade språkhandlingar. En 

språkhandling kan ha olika avsikter: att påstå, fråga, erbjuda eller att uppmana (Holmberg och 

Karlsson 2019, s. 37). Därmed är språkhandlingar en del av språkets interpersonella funktion 

på så sätt att språkhandlingar förväntar sig en reaktion av mottagaren (Holmberg och Karlsson 

2019, s. 32 f.). För att konstruera språkhandlingar sammanfogas satser med ett subjekt och 

finit verb såsom ”jag ska” (Holmberg och Karlsson 2019, s. 37). Ett annat exempel på en 

språkhandling är satsen ”Rätta elevtexter mer noggrant!”. Satsen är en tydlig språkhandling 

då den fungerar som en uppmaning till ändrat tillvägagångssätt genom imperativet ”rätta” 
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tillsammans med avsaknad av subjekt. En språkhandling kan även vara dold i så kallade 

grammatiska metaforer (Holmberg och Karlsson 2019, s. 54). Detta avser t.ex. tillfällen då en 

grammatiskt formulerad fråga såsom ”Kan du skicka mjölken?” utför en uppmanande 

språkhandling där det som egentligen uttrycks är en uppmaning där mottagaren förväntas 

skicka mjölken.  

Hur ett uttalande ska utläsas beror även på vilken modalitet som används. Att studera 

modalitet kan ge insikt i hur yttrade språkhandlingar modifieras, alltså hur pass säker den som 

yttrar sig är och vilka värderingar som finns i uttalandet. Modalitet framträder utifrån 

formuleringsval ur fyra möjliga betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och 

villighet (Holmberg och Karlsson 2019, s. 58). Modaliteten tar sig i uttryck genom modala 

verb såsom , ”kan”, ”bör”, ”ska” eller satsadverbial såsom ”kanske”, ”antagligen”, ”nog” och 

placeras vanligen i anslutning med satsens subjekt och finit (Holmberg och Karlsson 2019, s. 

59). Subjekt är den del av satsen som bestämmer kring vilken punkt satsen kretsar. Finit ger 

satsen en tidsförankring genom ett finit verb (Holmberg och Karlsson, 2019, s. 42 f.). 

Modalitetens sannolikhet handlar om hur säker talaren är över sitt uttalande. Vanlighet 

innefattar istället frekvens, hur ofta något förekommer genom modala verb som ”kan” eller 

”brukar”. Förpliktelse innefattar ofta uppmaningar eller direktiv genom satser som ”han ska” 

eller ”du bör”. Villighet innebär ett givande och tagande (Holmberg och Karlsson, 2019, s. 60 

ff.). Detta exemplifieras av Holmberg och Karlsson som en nivågrad mellan formuleringarna 

”vi kan”, ”vi vill” och ”vi ska” där det förstnämnda exemplifierar en låg grad av villighet och 

det sistnämnda en hög grad av villighet (2019, s. 65).  

Vilken värdering en sats innehåller kan undersökas genom att se vilken modalitet som 

uttrycks. Till exempel meningen ”Hon ska till skolan” uttrycker en förpliktigande modalitet 

genom verbet ”ska” (Holmberg och Karlsson 2019, s. 178 f.). Åtföljandet av subjekt och 

värderande finit såsom ”jag älskar” eller ”hon avskyr” synliggör värderingen i satsen. Detta 

visar även på värderingarnas interpersonella funktioner då de förstås i relation till ett fenomen 

eller person (Holmberg och Karlsson 2019, s. 187). Den ideationella funktionen kan ses i 

ljuset av exempel såsom ”jag tycker grammatik är viktigt” och svaret ”jag med”. Den 

interpersonella kopplingen mellan de båda talarna blir tydlig men även den ideationella då 

den första talarens formulering uttrycker en uppfattning som förväntas besvaras (2019, s. 187 

f.).  

Värderingar är även graderade i styrka utifrån ordval. Verbet ”hatar” gentemot verbet 

”ogillar” ger en starkare negativ klang i satsen (Holmberg och Karlsson 2019, s. 189). Även 

hur satsen är konstruerad kan ge inblick i vilken värdering satsen innehåller. Satser som inleds 
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med expressivt led, alltså en påståendesats, såsom ”som” eller ”att” och sedan följs av subjekt 

och finit kan resultera i ett värderande påstående (Holmberg och Karlsson 2019, s. 178 f.). Ett 

exempel är satsen ”Som grammatikkunskaperna har sjunkit!”. Genom det expressiva ledet 

”som” förstås att det är ett påstående och i kombination med subjektet 

”grammatikkunskaperna” och finit ”har sjunkit” uttolkas en negativ värdering avseende 

grammatikkunskapernas försvagning. Ordvalet ”sjunkit” graderar alltså satsen och resulterar i 

att en negativ värdering uttolkas. 

I analysen används språkhandlingar, modalitet och värderingar  som analysverktyg för att 

kunna åskådliggöra vilka underliggande åsikter som finns i lärarnas uttalanden och hur de 

konstrueras. Genom att studera modaliteter i formuleringarna i Facebookinläggen kan 

värderingar synliggöras. Dessa ger i sin tur inblick i lärares uppfattningar och 

ställningstaganden när det kommer till språkriktighet.  

4.3. Reflektion kring metodval 

En aspekt som är en grundläggande del av god forskning handlar om kvalitet. Det är viktigt 

att resultaten som presenteras håller en hög validitet samt reliabilitet. När det kommer till 

validitet har jag i den här uppsatsen valt att använda CDA som metod då den är ett relevant 

angreppssätt för att komma åt lärares uppfattningar och hur de uttrycks i diskurser. 

Faircloughs tredimensionella modell ses som ett effektivt sätt att åskådliggöra relationerna 

mellan textuell, social samt diskursiv praktik. Utifrån dessa dimensioner kan lärarnas 

inställningar och hur de förhandlas fram synliggöras. Gällande reliabilitet har materialet 

strävats analyseras utifrån en objektiv hållning. I en diskursanalys finns alltid en subjektivitet 

inblandad då individen som studerar materialet drar slutsatser utifrån sin uppfattning. För att 

öka transparensen och därmed reliabiliteten i uppsatsen har därför löpande exempel utifrån 

Facebookinläggen presenterats vilket ger en inblick i analysprocessen. Dessutom grundas de 

slutsatser som dras i tidigare forskning vilket stärker resonemangen som framförs.  

SFG används för att kunna granska de faktiska inläggen mer närgående och studera dem 

utifrån deras grammatiska konstruktion. Tillsammans med CDA ger SFG en tydligare analys 

över inläggens textuella nivå. Detta bidrar med en mer djupgående analys över inläggens 

värderande inverkan i diskurser kring grammatikundervisning och språkriktighet. Då SFG kan 

studeras utifrån en mängd perspektiv har jag i denna uppsats valt aspekterna språkhandlingar, 

värderingar samt modalitet då det är främst de perspektiven som aktualiseras utifrån 

uppsatsens syfte att studera lärares inställningar. Analysverktygen kan fungera just som ett 

verktyg att se hur dessa inställningar konstrueras språkligt. Genom att synliggöra dessa delar 
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av inläggen blir resultaten mer tydliga och kan besvara uppsatsens frågeställning. Dessutom 

bidrar de till en mer transparant analys av materialet då de är vedertagna analysbegrepp.  

 

4.4. Material och avgränsningar 

Ett lämpligt sätt att studera diskurser är utifrån skriftligt material som är lättillgängligt och ger 

en bra inblick i diskussioner. Då målet med denna uppsats är att studera lärares relation till 

språkriktighet var målsättningen att finna ett forum där dessa aspekter diskuteras. Valet blev 

en Facebookgrupp riktad till svensklärare. Jag var intresserad av att finna ett forum för 

”spontana” samtal, därför blev Facebook den utvalda källan.   

Facebookgruppen är en öppen grupp riktad till svensklärare och hade vid tidpunkten för 

uppsatsens författande drygt 15 000 medlemmar. Utifrån dess omfattande medlemsantal 

bedömdes gruppen erbjuda goda möjligheter till att studera svensklärares uppfattningar. 

Gruppen kan dock såklart inte ses som representant för hela Sveriges svensklärarkår. Men 

eftersom det är en populär grupp sedd till medlemsantalet värderas den ändå kunna ge goda 

möjligheter till en inblick i delar av svensklärarkårens inställningar till språkriktighet. En risk 

med att studera en öppen grupp är att andra som inte nödvändigtvis är svensklärare kan vara 

en del av gruppen. Gruppen kan alltså användas av vem som helst som har ett Facebookkonto, 

dock krävs ett medlemskap för att kunna skriva inlägg eller kommentera inlägg. 

Diskussionerna i gruppen kretsar främst kring ämnesspecifika samt yrkesspecifika ämnen. 

Dessutom dras ofta paralleller till konkret yrkesverksamhet, därför dras slutsatsen att den allra 

största majoriteten av medlemmarna i gruppen är svensklärare. Andra aktörer som inte är 

svensklärare bedöms inte ha en anledning att gå med i gruppen.  

I gruppens information kan utläsas att gruppen startade för 10 år sedan. Detta innebär att 

gruppen har en enorm mängd av material som vore möjligt att granska. För att reducera till en 

rimlig mängd empiriskt material har jag arbetat med sökord och satt en tidsavgränsning från 

1/1-2018 – 31/8-2019. Denna tidsavgränsning motiveras utifrån att det ger en relativt nutida 

inblick i lärares diskussioner kring uppsatsens ämnesområde. Dessutom hade ett mer tidsnära 

analysmaterial riskerats att förändras alltför mycket under tiden för studiens utförande.  

Rent konkret har urvalet av material i den här studien genomförts på följande sätt: först 

har en initial genomgång av de inlägg som publicerats under den bestämda tidsavgränsningen 

skett för att få en uppfattning om diskussionernas ämnen. Sedan användes sökorden 

”språkriktighet”, ”de/dem” och ”särskrivning”. Det första ordet valdes helt enkelt för att det 

var närmast temat för uppsatsen. De två senare utifrån att det är två av de 
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språkriktighetsfrågor som varit den främsta orsaken till debatt enligt tidigare forskning (se 

t.ex. Lind och Palicki 2015, Melin 1998). Vid en första genomgång av inläggen märktes att 

grammatik ofta togs upp i relation till språkriktighetsfrågor. Därav valdes att även inkludera 

sökordet ”grammatik” även om grammatik inte nödvändigtvis är kopplat till språkriktighet. 

Denna sammankoppling av språkriktighet med grammatik går att jämföra med hur lärarna 

resonerade kring grammatikbegreppet i Brodows (2000, s. 71 f.) studie.  

Utifrån de fyra sökorden och den tidigare nämnda tidsavgränsningen genererades 139 

inlägg. Inläggen innehöll antingen sökorden i själva huvudinlägget, i någon av 

kommentarerna till inlägget eller i någon av kommentarstrådarna som diskussionerna 

utmynnat i. Inläggen lästes igenom översiktligt för att utvälja dem som faktiskt behandlade 

ämnet språkriktighet som denna uppsats intresserar sig för. Jag uteslöt inlägg där sökorden 

fanns representerade men inte behandlade språkriktighet i diskussionen, till exempel inlägg 

där de lexikala orden de eller dem fanns men inte i en diskussion gällande språkriktighet. 

Utifrån denna genomläsning urskildes 72 stycken inlägg vilka legat till grund för uppsatsens 

analys. 

De 72 inläggen excerperades och närlästes. Utifrån närläsningen sorterades inläggen samt 

dess kommentarer och kategoriserades utifrån vilket tema de behandlade. Kategorierna valdes 

att benämnas: ”Skolan som social praktik”, ”Bristande kunskaper” samt ”Störmoment”. Det 

är utifrån dessa kategorier analysavsnittet har strukturerats. Alla utdrag som presenteras i 

analysen är extrakt från de 72 inläggen som sökorden genererat fram även om utdragen inte 

explicit innehåller något av sökorden. Utdragen är alltså delar i diskussioner där sökorden 

finns representerade. I analysen visas både exempel på inlägg, kommentarer till inläggen samt 

kommentarstrådar. Med kommentarstrådar avses de tillfällen då en kommentar till ett inlägg i 

sin tur besvarats av kommentarer och lett till en egen konversationstråd i inläggets 

kommentarsfält.   

5. Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns ett antal etiska aspekter att ta hänsyn till 

vilka kan studeras närmare i Vetenskapsrådets sammanställning ”God Forskningssed” (2017). 

En aspekt som aktualiseras vid övervägandet av etiska frågor är den gällande anonymitet och 

konfidentialitet. Ett problem som uppstår i kontexten av denna uppsats är just hur förhållandet 

mellan anonymitet, konfidentialitet och materialanvändning ska beaktas. Dessa är viktiga 

frågor som olika forskare resonerar kring. Susan Herring (1996) reflekterar i sin artikel över 

användandet av empirisk data från internet och huruvida det etiskt går att försvara. Hon menar 
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att när en individ publicerar något på ett offentligt internetforum går det att jämföra med en 

nyhetssändning där vem som motar informationen inte går att säkerställa. Hade en grupp 

önskat vara privat hade detta kunnat göras genom enkla inställningar, därför kan det ses vara 

försvarbart att använda denna typ av offentliga internetforum som empiriskt material. Hon 

menar dock att det inte finns anledning att namnge privatpersoner (Herring 1996, s. 165 ff.). 

Utifrån Herrings resonemang har jag bedömt materialet som etiskt försvarbart att använda. 

Jag har dock valt att anonymisera privatpersoners identitet just för att säkerställa anonymitet.  

Även James M. Hudson och Amy Bruckman (2005) resonerar i sin artikel kring etiska 

aspekter av användandet av internet som empiriskt material. De menar att i och med internets 

alltmer framskjutna position ställs forskare inför större etiska dilemman när det kommer till 

frågor om upphovsrätt och anonymitet för individer. De finner att många individer som deltar 

i chattrum förväntar sig anonymitet trots att det inte är ett anonymt forum de deltar i. De 

resonerar kring reasonable expectations och menar att deltagarna i dessa forum utifrån 

förväntningar om anonymitet därav inte har rimliga förväntningar. De drar slutsatsen att för 

att komma fram till nya forskningsresultat kan experimentella metoder behöva användas i alla 

former av empiriskt material. Alltså menar författarna att det kan vara etiskt försvarbart att 

använda allmänna internetforum som empiriskt material så länge det går att motiveras utifrån 

forskningens intresse (Hudson och Bruckman 2005).  

Utifrån Herrings (1996) samt Hudson och Bruckmans (2005) resonemang har jag valt att 

inte meddela gruppmedlemmarna om denna uppsatsstudie då det är ett offentligt forum 

skribenterna deltar i. Det vore dessutom i princip omöjligt att kontakta var och en av de 

15 000 medlemmarna i gruppen för ett godkännande. Eftersom materialet som insamlats inte 

heller är av känslig karaktär bedöms detta som mindre problematiskt. Facebookgruppen som 

utvalts är en allmän, offentlig grupp. Detta innebär att vem som helst som har tillgång till ett 

Facebookkonto kan gå in och läsa inlägg samt kommentarer i gruppen. På så sätt kan hävdas 

att dessa diskussionsforum är minst lika offentliga som vilken tidskrift eller öppet samtal som 

helst. Då det ändå handlar om privatpersoner som deltagit i debatterna har inläggen 

anonymiserats genom att sudda ut namn, eventuell bild samt exakt datum för publicering av 

inläggen. Detta har valts för att förstärka anonymiteten eftersom det inte är privatpersonerna i 

sig som är intressanta för studien utan vad deras respektive inlägg uttrycker i diskursen. 

6. Analys 

I de inlägg som studerats ur Facebookgruppen kan en mängd relevanta teman utifrån 

språkriktighet urskiljas. Diskussionerna uttrycker på olika sätt lärares inställning till och 
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uppfattningar om språkanvändning, både ur ett lärarperspektiv men också ur ett mer generellt 

samhällsperspektiv. I analysen kommer jag att presentera tre teman utifrån det studerade 

materialet:  

- Skolan som social praktik 

- Bristande kunskaper 

- Störmoment. 

 

Den första rubriken ”Skolan som social praktik” innefattar inlägg i diskussionen som rör 

kopplingen av språkriktighetsfrågor till en skolkontext. Det består av inlägg och kommentarer 

som dels refererar till styrdokument, dels där språkriktighet och dess relation till 

undervisningssammanhang diskuteras. Diskussionerna kretsar också kring distinktionen 

mellan språkriktighet och grammatik vilka ofta likställs i lärarnas konversationer. Under den 

andra rubriken ”Bristande kunskaper” presenteras diskussioner som rör problematiseringen av 

både elevers och lärares bristande kunskaper i språkriktighet. Den tredje rubriken 

”Störmoment” tar upp delar i debatten där lärare diskuterar vilka språkliga konstruktioner som 

leder till mest irritation och frustration. I varje kategoriserings respektive avsnitt ges en 

grundlig redogörelse för det analyserade materialet vilket belyses med löpande exempel. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning till varje avsnitt.  

6.1. Skolan som social praktik 

Att följa läro- och kursplaner är en essentiell del av lärarens arbetsuppgifter. Därför rör 

samtalen inte helt förvånande ofta språkriktighetens roll utifrån svenskkursernas 

betygskriterier och ämnesinnehåll. Diskussionerna är alltså främst knutna till en skolkontext 

och det är således den sociala praktiken skola som samtalen kretsar kring utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell. Det resoneras kring vilken roll språkriktighet bör inneha, hur den 

bör värderas samt i vilken grad den ska prioriteras. Diskussioner i gruppen gällande 

språkriktighet sammanfaller ofta med grammatikdiskussioner. När frågor angående 

grammatik i undervisningen tas upp resulterar dessa funderingar i att både grammatik och 

språkriktighetsaspekter tas upp. Därför lyfts även exempel på sådana frågor i det här avsnittet 

även om uppsatsens huvudfokus är språkriktighet. Ett inlägg som exemplifierar denna 

inriktning av diskussionen ses i exempel 1:  
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Exempel 1 

I exempel 1 funderar skribenten över grammatikens omfattning i undervisning och vilka delar 

som det ska läggas extra stor vikt vid. Genom en språkhandling i form av en fråga förväntar 

sig skribenten svar från övriga ur gruppen. Dessutom ställs grammatikundervisningen i 

relation till betygskriterier och huruvida en fokusering av grammatik i undervisningen kan 

motiveras utifrån de nationella styrdokumenten. Funderingarna knyts alltså tydligt till 

praktiken skola. De åsikter som formuleras i respons till inlägget i exempel 1 visar att även 

språkriktighet anknyts till kunskapskrav gällande grammatik. Dessutom råder i stort sett 

konsensus om att språkriktighet och grammatik är viktiga delar av undervisningen som finns 

representerad i styrdokumenten. Som svar till inlägget i exempel 1 ses att andra lärare 

responderar på frågan genom att lyfta aspekter av språkriktighet:  

 

Exempel 2 

I den inledande kommentaren i exempel 2 uttrycker skribenten att utifrån styrdokumenten 

förväntas att eleverna ”följer de svenska språkreglerna”. Vad detta innebär tydliggörs inte av 



 22 

skribenten men i de följande kommentarerna i tråden verkar både grammatik och 

språkriktighet anknytas till kursplanens formulering då en kommentar sammanställer 

”stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar”. Skribenten till kommentaren nämner 

alltså både grammatiska aspekter (som ordklasser) och språkriktighetsaspekter (som 

användandet av skiljetecken). I den översta kommentaren återfinns en sannolikhetsmodalitet i 

satsadverbialet ”väl”. Skribenten är inte helt övertygad över sitt påstående utan söker respons 

från andra deltagare i diskussionen. Därmed uttrycks en viss osäkerhet i skribentens 

påstående. Satsadverbialets placering i det inledande expressiva ledet ”Finns väl” ger 

intrycket av värderingen att frågan som ställts i inlägget har ett självklart svar - att aspekter av 

språkriktighet och grammatik finns med i kursplanen och därav bör vara en del av 

svenskundervisningen. Kommentaren ”Så står det” har en hög sannolikhetsmodalitet då 

frasen konstaterar och vill understödja tidigare skribenters påståenden angående kursplanens 

formuleringar. Anknytning görs till kurs- och läroplan som citeras vid ett flertal tillfällen hos 

dem som argumenterar för vikten av språkriktighetsundervisning. Alltså väger läroplanen 

tungt vid avgörandet av vilket ämnesinnehåll pedagogerna använder i sin undervisning. Det är 

därav styrdokumenten som verkar vara främsta auktoritet när det kommer till att bestämma 

vad svenskundervisningen ska innehålla.  

Ett annat svar till inlägget i exempel 1 ses i exempel 3 där skribenten väljer att ta ut 

direkta citat från läroplanen. Att kommentaren inleds med ”I skolverkets dokument” kan 

tolkas som att skribenten anser Skolverket vara en viktig auktoritet när det gäller 

undervisning. Synen på språkriktighets- och grammatikundervisning och vad den ska 

innehålla kopplas härmed tydligt till den sociala praktiken skola där Skolverket är en tydlig 

aktör: 

 

Exempel 3 

Den aspekt som lyfts från kursplanen i kommentaren rörande elevens förmåga att ”urskilja 

språkliga strukturer och språkliga normer” nämner inte explicit grammatik utan kan också 

anknytas till språkriktighet. Därav uttolkas att lärare ibland kopplar delar i läroplanen som 
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egentligen kanske rör språkriktighet också till grammatik. Satsen ”som kan anknytas” i 

exempel 3 uttrycker en lägre sannolikhetsmodalitet där skribenten är något osäker över sitt 

påstående. Användandet av det modala verbet ”kan” tyder på att skribenten inte är helt säker 

på att de utdrag från kursplanen som presenteras är direkt kopplade till grammatik. Alltså 

verkar det råda viss oklarhet kring huruvida de exempel som skribenten lyfter från 

styrdokumenten är direkt kopplade till grammatik eller om de också rör andra språkliga 

hänseenden såsom språkriktighet.  

Den till viss del oklara urskiljningen mellan språkriktighet och grammatik tas även upp i 

lärarnas diskussioner. I ett inlägg efterfrågar en lärare mer grammatiktema i svenskans 

nationella prov och en tråd startas där lärare ger förslag på vilka aspekter som borde lyftas. 

Lärarna ger då utöver grammatiska fenomen även förslag på många delar som rör 

språkriktighet såsom åtskiljandet av de/dem. I exempel 4 ses en lärares respons till att 

språkriktighet och grammatik blandas ihop:  

 

Exempel 4 

Skribenten tydliggör i sin kommentar att grammatik och språkriktighet inte är samma sak. 

Dock uttrycks detta med en lägre grad av sannolikhetssmodalitet. I den inledande 

formuleringen ”Jag tänker” förtydligar skribenten att det är dennas personliga åsikt som 

uttrycks. Det är också användandet av det modala verbet ”kan” i formuleringen ”Grammatik 

kan ingå i språkriktighetsfrågor” som resulterar i en lägre sannolikhetsmodalitet i skribentens 

uttalande. Även om skribenten använder sig av dessa till viss del garderande strategier i 

relation till sitt uttalande är språkhandlingen som utförs ett påstående där åsikten som 

framförs är att åtskillnaden mellan språkriktighet och grammatik är viktig. 

I flera inlägg efterfrågas tips och råd om hur språkriktighetsundervisningen kan läggas 

upp vilket även det tydligt anknyter språkriktighet till praktiken skola. Detta kan ses i 

exempel 5: 
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Exempel 5 

Skribenten till inlägget i exempel 5 rådfrågar andra lärare hur de hanterar elever vars 

språkriktighetsförmåga brister. Att elevens berättande förmåga ligger på en C/A-nivå 

betygsmässigt men språkriktigheten på en E-nivå ses som problematiskt. Språkriktighet tycks 

värderas högt då läraren formulerar ”MEN med dålig språkriktighet”. När ordet ”men” skrivs 

med versaler uttolkas att läraren vill poängtera att språkriktighet är en lika viktig del som 

andra språkliga förmågor. Genom användandet av det värderande adjektivet ”dålig” tolkas att 

läraren dessutom värderar språkriktighet utifrån en skala mellan bra/dåligt. I den sista 

meningen där läraren frågar efter råd om hur undervisningen kan läggas upp för att undvika 

”att döda deras engagemang” uttolkas att språkriktighet i undervisningen förväntas uppfattas 

som tråkigt av eleverna. Alltså uttrycker läraren en oro att eleverna kan uppfatta det som 

tidskrävande att lägga stort fokus på bearbetning av språkriktighet. Att den sista meningen 

inleds med ”Hur kan man hjälpa” signalerar en modalitet av hög grad villighet genom modala 

verbet ”kan”. Läraren är villig att utforma sin undervisning på ett sätt som ska gynna 

eleverna.  

Denna koppling av språkriktighet till praktiken skola genom att efterfråga råd om 

undervisningsupplägg ses i ett flertal inlägg: 

 

Exempel 6 

Genom en språkhandling i form av en fråga vänder sig skribenten  i exempel 6 till andra 

svensklärare för att få tips till sin språkriktighetsundervisning. Formuleringen ”bra övningar 

gällande språkriktighet” indikerar att det även finns dåliga övningar när det kommer till 

språkriktighet i undervisning. Att skribenten vänder sig till andra kollegor för tips visar också 

på att det tycks upplevas svårt av vissa att hitta relevanta språkriktighetsövningar.  
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Facebookgruppen används också som ett forum för att diskutera språkriktighet i 

förhållande till betygsättning: 

 

Exempel 7 

Skribenten till inlägget i exempel 7 vänder sig till andra lärarkollegor för att se hur de väljer 

att bedöma elever som har en bristande språkriktighet. Att läraren väljer att belysa fenomen 

som att elever skriver dem istället för de och de  istället för det tyder på att dessa är språkliga 

konstruktioner som en del elever kämpar med. Språkhandlingen som utförs i form av en fråga 

då läraren inledningsvis formulerar ”Godkänner ni” visar att läraren är öppen för andras 

tankar om betygssättning. Faktumet att läraren ställer frågan tyder på att betygskriterierna när 

det kommer till språkriktighet kan vara svåra att uttolka.  

Att det läggs tyngd vid språkriktighet när det kommer till betygssättning i svenskämnet 

framkommer också i inlägget i exempel 8:  

 

Exempel 8 

Skribenten till inlägget menar att goda språkriktighetskunskaper saknas hos en del av dennas 

elever för att de ska kunna uppnå ett högre betyg. Språkriktighet verkar därigenom ses som en 

essentiell del av kursplanens krav. Skribenten anser att eleverna behöver tillägna sig bättre 

kunskaper inom språkriktighet. I formuleringen ”Nu behöver jag er hjälp!” utförs en 

språkhandling i form av ett påstående men funktionen av en fråga där läraren efterfrågar tips 

från andra. En hög grad av villighetsmodalitet signaleras i formuleringen ”jag vill möjliggöra” 

genom det modala verbet ”vill”. Läraren vill alltså hitta sätt för eleverna att kunna nå ett 

högre betyg genom att visa på god behärskning av språkriktighet. Uttrycket 

”formuleringsglädje” antyder att läraren värderar språkriktighet högt då adjektivet ”glädje” 

ger positiva konnotationer. Det är dock intressant att läraren i inlägget verkar antyda att 
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språkriktighet kan redovisas under en kort tid då inlägget inleds med ”Nu är terminen snart 

slut” och efterfrågar ”en skrivuppgift som går att genomföra på några få lektioner”. Det 

verkar alltså som att läraren anser språkriktighet som ett kursmoment som går att ”bocka av” 

snarare än att det är en förmåga eleverna bör visa genomgående.   

 

6.1.1. Sammanfattning: Skolan som social praktik 

Språkriktighet verkar utifrån de inlägg som studerats anses vara ett högst relevant 

undervisningsmoment av majoriteten av lärarna som deltar i diskussionerna. Ofta 

sammanställs språkriktighet med kursplanskriterier som också rör grammatik även fast de 

består av skilda ämnesinnehåll vilket till viss del problematiseras av de deltagande lärarna. 

Diskussionerna relaterar hela tiden till en skolkontext och efterfrågar den bästa utformningen 

av undervisning samt kopplar till läroplaner och andra styrdokument. Den sociala praktiken 

fastställs därigenom till skola. Det råder dock viss osäkerhet kring vilka delar som bör lyftas 

och betonas. Styrdokumenten verkar vara den grunden som svensklärarna återkommer till för 

att diskutera undervisningens relevans. Konsensus råder mellan de som deltar i inläggens 

diskussioner om att språkriktighet är en viktig aspekt som bör ta del av lektionsupplägget.  

 

6.2. Bristande kunskaper 

I flera inlägg efterfrågar lärare vilka kunskaper eleverna förväntas ha tillägnat sig i 

förflyttningen till ett nytt skolstadium, från mellanstadiet till högstadiet och från grundskolan 

till gymnasiet. Dessa frågor utmynnar i diskussioner där lärarna resonerar kring vilka 

kunskaper som är extra viktiga för svenskämnet när eleverna når högre skolstadier. Många 

lärare lyfter språkriktighetsaspekter som extra viktiga kunskaper för eleverna att tillägna sig i 

tidigare skolstadier. Ett exempel på ett inlägg som startar en sådan diskussion ses i exempel 9: 

 

Exempel 9 

I den första meningen i inlägget i exempel 9 används det modala verbet ”vill” i anknytning till 

skribentens önskan att skicka med eleverna relevanta kunskaper. Verbet uttrycker en 

villighetsmodalitet som visar att skribenten värderar högt att eleverna tillägnar sig relevanta 
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kunskaper i grundskolan inför gymnasiet. En mängd kommentarer som svar till inläggen likt 

det i exempel 9 berör just språkriktighet. Till viss del uttrycks frustration över att eleverna inte 

upplevs ha tillräckligt goda kunskaper med sig från grundskolan. Det finns alltså ofta ett 

omfattande bristperspektiv i lärarnas syn på elevernas språkkunskaper, framförallt när det 

kommer till språkriktighet vilket kan studeras i exempel 10 som svarar till inlägget i exempel 

9:  

 

Exempel 10 

I exempel 10 uttrycks i den inledande kommentaren en förväntan och önskan att eleverna ska 

skriva texter enligt skrivreglerna. Utifrån formuleringen ”Vi är tacksamma om” förstås utifrån 

satsadverbialet ”om” att lärarna inte förväntar sig att eleverna ska ha tillräckliga kunskaper 

men att de eftersträvar att eleverna ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan. Att 

elevernas kunskaper anses bristande tolkas också utifrån satsen ”om de vant sig”. 

Satsadverbialet ”om” resulterar i en sannolikhetsmodalitet där skribentens förväntan lyser 

igenom - att eleverna inte normalt har lärt sig de grundläggande språkriktighetskunskaperna. 

Den andra kommentaren i exempel 10 lyfter konkreta språkriktighetsfrågor som denna tycker 

är viktiga att eleverna ska ha lärt sig i grundskolan. Den inledande frasen är formad som en 

fråga: ”De/dem kanske?”. Detta kombinerat med satsadverbialet ”kanske” ger uttalandet en 

låg sannolikhetsmodalitet. Det verkar alltså som att skribenten tycker att de/dem är en viktig 

språkriktighetsfråga men att skribenten inbjuder andras åsikter. Den sista satsen ”tack på 

förhand!” motsäger dock denna ödmjukhet då språkhandlingen blir snarast en uppmaning att 

grundskollärare ska undervisa elever mer om de språkriktighetsaspekter skribenten tar upp.  

Ett annat tydligt exempel på hur lärare ser språkriktighet som en viktig aspekt av de 

kunskaper lärare anser att eleverna bör ha med sig från tidigare skolstadium ses i exempel 11: 
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Exempel 11 

Skribenten till kommentaren i exempel 11 svarar på en liknande fråga som den i exempel 9 

och uttrycker just hur språkriktighet är en aspekt som ska läras ut ”i första hand”. Alltså 

värderar skribenten språkriktighet som en viktig del av vilka kunskaper eleverna bör ha 

tillägnat sig från grundskolan. Den inledande satsen ”jag tycker” samt formuleringen ” Det är 

mina observationer” resulterar i en sannolikhetsmodalitet där skribenten försäkrar läsaren om 

att de påstående språkhandlingar som utförs är utifrån skribentens egna uppfattningar. Satsen 

”om de inte kan” ger även den uttryck för en sannolikhetsmodalitet genom satsadverbet ”om” 

men här i relation till vilka kunskaper eleverna kan förväntas ha när de kommer till 

gymnasiet. Skribenten verkar alltså inte helt utesluta att eleverna kan ha fått med sig 

tillräckliga kunskaper gällande språkriktighet.  

Språkriktighet likställs även ofta med grammatiska kunskaper vilket kan studeras i 

exempel 12:  

 

Exempel 12 

Skribenten i exempel 12 skriver att en viktig aspekt eleverna behöver kunna behärska från 

grundskolan är ”Grundläggande språkriktighet och tillräckliga grammatiska kunskaper”. 

Skribenten beskriver alltså dessa som ett gemensamt mål. Frasen ”Då skulle jag lätt kunna 

jobba” signalerar en villighetsmodalitet med villkor där det förstås att läraren menar på att om 

eleverna tillägnar sig goda språkliga förmågor inspireras och förenklas lärarens arbete. Alltså 

kan uttolkas att skribenten anser språkriktighetskunskaper bland elever som vitala för att 

motivera gymnasielärares arbete. I och med den inledande satsen ”Jag har alltid känt” uttrycks 

en vanlighetsmodalitet genom det modala tidsadverbet ”alltid”. Den här skribenten menar 

alltså att åsikten kring vad elever bör kunna från lägre stadier följt lärarens yrkesliv. Det är 

också intressant att skribenten använder verbet ”känt” vilket signalerar att skribenten lägger 

ett personligt värde i att eleverna utvecklar en språkriktighetsförmåga. I formuleringen ”Det 

är en enorm uppförsbacke för elever” kan uttolkas utifrån adjektivet ”enorm” i kombination 

med substantivet ”uppförsbacke” att elever utan relevanta språkriktighetskunskaper kommer 
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möta stora svårigheter. Alltså verkar läraren se dessa kunskaper som absolut nödvändiga 

elevers utveckling i svenskämnet.   

Ibland framträder en anklagande ton i relationen mellan lärare i olika skolstadier i 

inläggens diskussioner. Gymnasielärarna menar att eleverna inte lärt sig tillräckligt i 

högstadiet och högstadielärarna menar att eleverna inte lärt sig tillräckligt i mellanstadiet. 

Indirekt blir detta ett beskyllande lärargrupper emellan och ansvaret tycks alltid placeras i 

andra aktörers famn än den egna. I vissa kommentarer uttrycks detta som en konstruktiv kritik 

men i andra fall framstår en mer anklagande ton vilken kan tolkas som ”om ni i grundskolan 

skötte ert jobb skulle eleverna ha mer kunskaper när de kommer till gymnasiet”. Exempel på 

denna del av debatten där bristande kunskaper från skolan belyses ses i exempel 13: 

 

Exempel 13 

Skribenten till kommentaren i exempel 13 svarar på en tråd där just elevers språkkunskaper 

från tidigare skolstadier diskuteras. Skribenten betonar att eleverna ska få möjlighet att 

tillägna sig grunderna till språkriktighet i grundskolan vilket tydliggörs genom att med 

versaler skriva ”GRUNDskolan”. Detta fungerar som en form av uppmanande språkhandling 

där skribenten vill poängtera till lärare i andra stadier hur de bör utföra sin undervisning. 

Modaliteten blir därmed en förpliktighetsmodalitet där skribenten vill uppmana till förändrat 

undervisningssätt bland lärare. Det expressiva ledet ”utan grunderna” i anslutning med 

adjektivet ”meningslöst” visar värderingen av språkriktighetsundervisning som essentiell för 

vidareutveckling av det skriftliga språket hos eleverna.  

Utdraget i exempel 14, som är ett svar till inlägget i exempel 9, poängterar vikten av att 

elever har med sig språkriktighetskunskaper såsom skrivregler och styckeindelning från 

grundskolan:  
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Exempel 14 

I satsen ”Det vore toppen” uttrycks genom verbet ”vore” en låg sannolikhetsmodalitet där en 

frustrerad attityd synliggörs och förväntan att elevers kunskaper från grundskolan ska vara 

låga. Frasen är alltså utformad som ett påstående men den faktiska språkhandlingen blir en 

uppmaning där skribenten ber grundskollärare att fokusera sin undervisning på de 

språkriktighetsaspekter som nämns. Utifrån formuleringen ”Jag brukar ofta” uttolkas en hög 

vanlighetsmodalitet genom adverbet ”brukar” där det förstås att skribenten ofta får börja om 

från grunden med eleverna. Den andra kommentaren som inleds med ordet ”INSTÄMMER” i 

versaler understryker och stödjer skribenten till den inledande kommentaren. Den avslutande 

kommentaren lyfter perspektivet att elever anses ha brister redan i högstadiet. I och med 

formuleringen ”det får vi verkligen kämpa med” förtydligar skribenten med adverbet 

”verkligen”  och verbet ”kämpa” att elevernas bristande kunskaper upplevs som ett problem 

vilket kräver hårt arbete från lärarnas sida. I den avslutande meningen där skribenten 

använder formuleringen ”eftersom de inte har koll” i kombination med ”så har vi ju en hel del 

att göra” kan en låg villighetsmodalitet uttolkas utifrån skribentens upplevda frustration att 

eleverna inte tillägnat sig tillräckliga språkriktighetskunskaper i grundskolan.  

Likt kommentarerna i exempel 14 är det många andra skribenter som beskriver att 

språkriktighet är ett område som oftast uppfattas vara bristande hos eleverna. Aspekter såsom 

de/dem, satsradning, särskrivning och ordklasser lyfts men även gällande styckeindelning, 

stor bokstav och punkt: 

 

Exempel 15 
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Skribenten i exempel 15 svarar på frågan i exempel 9 där det efterfrågas vilka kunskaper som 

är extra viktiga från grundskolan. Utifrån formuleringen i exempel 15 ”jag blir glad om 

eleverna kan” förstås via satsadverbialet ”om” att skribenten inte förväntar sig att eleverna ska 

ha med sig tillräckliga kunskaper från tidigare skolstadier. Detta förstås utifrån satsen ”om 

eleverna kan”  där det förutsätts att eleverna antagligen inte har tillräckliga kunskaper initialt. 

Den avslutande meningens inledande sats ”Kan de dessutom” är formulerat som en fråga och 

med det sannolikhetsmodala verbet ”kan” förstås att skribenten inte har förväntan att eleverna 

ska ha med sig tillräckliga tidigare kunskaper. De aspekter som skribenten lyfter att denna 

önskar att eleverna hade tillägnat sig rör just språkriktighet såsom styckeindelning och 

åtskillnaden av de/dem. 

Utöver ett bristperspektiv i lärares inställning till elevers språkriktighet innehåller 

inläggen också funderingar kring vad språkriktighetsundervisningen bör innehålla. Det som 

oftast fokuseras är, likt tidigare exempel visat, språkliga konstruktioner som de/dem etcetera 

men även andra aspekter lyfts. Dessutom uttrycks olika åsikter i relation till hur mycket lärare 

ska lägga sig i och rätta elevers texter när det kommer till språkriktighet vilket ses i exempel 

16: 

 

Exempel 16 

Den inledande frasen i inlägget i exempel 16 ”Kan detta redas ut en gång för alla” indikerar 

att diskussionen rörande rättning av elevtexter är ständigt återkommande. Genom språkliga 

konstruktioner såsom ”Är dylik korrigering bra” ifrågasätts rättningens välgörande för elever. 

Därigenom signaleras värderingar av måttlighet när det kommer till rättning. Detta framträder 

i formuleringar som ”begränsande inverkan” och ”måhända rentav hämmande”. Skribenten 

uttrycker sina formuleringar i form av frågor men den egentliga språkhandlingen som utförs 

är påståenden där rättning av elevarbeten ifrågasätts. I linje med detta uttrycker en del 

skribenter i kommentarerna till inlägget i exempel 16 att inte allt för stort fokus ska läggas vid 

minutiös rättning utan att det är helheten som bör prioriteras likt i exempel 17: 
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Exempel 17 

Konstruktionen ”leta fel” i exempel 17 antyder att skribenten anser det som slöseri med tid att 

lärare alltför detaljerat rättar elevtexter. Den inledande uppmaningen ”stötta eleverna” visar 

på värderingen att elevernas bästa ska vara i fokus vilket skribenten menar inte sker när lärare 

detaljgranskar elevtexter. Dessutom verkar skribenten förespråka en individbaserad 

undervisning genom att uttrycka ”därifrån de befinner sig”. Alltså att lärare ska anpassa sin 

språkundervisning utifrån elevens aktuella nivå.  

För andra lärare i diskussionen verkar rättning anses vara essentiell för lärande vilket 

uttrycks i exempel 18:  

 

Exempel 18 

Skribenten i exempel 18 står på ett tydligt sätt för värderingen att svensklärare bör rätta 

elevtexter vilket exemplifieras genom formuleringen ”Hur ska elever annars lära sig?”. I 

ordvalen ”lätt” och ”svårare” kontrasteras eventuella konsekvenser av en bristfällig rättning 

och skribentens värderingar kring rättning blir därmed synlig: hen förespråkar en grundlig 

rättning av elevtexter. En mycket tydlig uppmanande språkhandling utförs med imperativet 

”rätta”.  

En del deltagare i diskussionen verkar dock mena att bristande språkriktighetskunskaper 

inte är ett stort problem. De försöker istället lugna konversationen och mena på att lärande är 

en process som kan ta tid vilket ses i exempel 19: 

 

Exempel 19 

Användandet av subjektet ”elever” och finit ”kan” i kommentaren i exempel 19 värderar 

elever som kapabla till att lära sig då finit ”kan” signalerar en hög sannolikhetsmodalitet. 

Skribenten uttrycker alltså att det inte är detaljerna i språkriktighetsundervisning som bör 

fokuseras utan helheten. Den avslutande frasen ”Allt tar tid” tolkas som åsikten att elevers 

processer måste tillåtas ta tid för att elevernas kunskaper ska kunna utvecklas.  

I Facebookgruppen är det inte bara elevernas bristande kunskaper som fokuseras utan 

även aspekter av lärares språkliga kompetens. Gruppen används som ett forum för lärare att 



 33 

ifrågasätta språkriktighetsnormer, fundera kring hur andra lärare hanterar språkliga fenomen i 

elevtexter, fråga kring prioritering vid betygssättning  (likt i exempel 5) etcetera. Fenomenet 

att lärare ber andra lärare om hjälp i Facebookdiskussionerna tyder på att språkriktighet är av 

intresse men också att det råder vissa oklarheter över hur språkriktighet ska hanteras. Det 

finns även tendenser till rädsla att låta mindre intelligent vid frågeställningar gällande 

språkliga konstruktioner vilket observeras i exempel 20: 

 

Exempel 20 

Skribenten till inlägget i exempel 20 upplever uppenbarligen en oro kring att inte ha full koll 

på språkriktighet och då alltså en bristande kompetens som svensklärare. Detta utläses ur den 

första meningen där det uttrycks ”Med risk för att avslöja mig som den idiot jag kanske är 

[…]”. Osäkerheten gällande placeringen av adverb framkallar alltså en känsla av att inte 

kunna tillräckligt om sitt ämne och därigenom tappa status i auktoritet som lärare. 

Svensklärare verkar alltså vara förväntade att kunna alla språkliga regler felfritt. 

Satsadverbialet ”kanske” ger dock uttalandet en lägre sannolikhetsmodalitet, alltså ser 

skribenten sig inte som helt inkompetent. Funderingarna gällande språkliga konstruktioner 

framställs ofta med en humoristisk framtoning såsom den avslutande frågeställningen i 

exempel 20: ”är denna fråga ett tecken på att jag är för evigt obildbar?”. I nedre vänstra hörnet 

av exempel 20 syns även att två personer reagerat på inlägget genom att klicka i en skrattande 

emoji. Detta tolkas som att läsare av inlägget uppfattar en humoristisk ton i skribentens fråga. 

Språkhandlingen som utförs i form av en fråga verkar alltså eftersöka och även resultera i en 

underhållande funktion. Den avvaktande tonen i inläggen av flera lärare vid frågor om 

språkriktighet visar på att det finns en risk att utsättas för klander och åtlöje av andra kollegor 

om ”inkompetensen” avslöjas. 

 

6.2.1. Sammanfattning: Bristande kunskaper 

Diskussionerna i inläggen fokuserar ofta vid elevers bristande kunskaper från tidigare 

skolstadium. Bristfälliga kunskaper uppfattas som ett återkommande problem. Dessa brister 

verkar lärare i alla stadier vara överens om bli uppenbara i förflyttningen av elever från en 

skolnivå till nästa. Därmed kopplas bristperspektivet inte endast till elevers förmågor utan 
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även till lärares bristande kompetens. De kunskaper som anses vara viktiga men otillräckliga 

rör språkliga konstruktioner såsom åtskiljandet av de/dem, satslära, särskrivningar, samt 

typografiska frågor såsom styckeindelning, stor bokstav och punkt. Dessutom ägnas en stor 

del av debatten åt hur mycket lärare ska rätta och vad som ska tillåtas. Olika åsikter framförs 

där skiljelinjen står mellan de som anser att svensklärare inte behöver rätta detaljer utan bör 

fokusera mer på helheten samt dem som anser att eleverna gynnas av en hårdare rättning. Att 

fråga andra lärare kring språkliga konstruktioner kan ge upphov till ängslan att uppfattas som 

att ha bristfälliga kunskaper och därmed bristande kompetens som svensklärare. Skribenter 

benämner sig själva redan i inledande frågeställningar som ”dumma” eller ”obildbara” vilket 

utgör en strategi för att undvika att nedvärderas. Detta fungerar som en form av gardering från 

nedslående kommentarer.  

 

6.3. Störmoment 

Om det är något som väcker reaktioner i lärarnas diskussioner så är det inlägg och 

kommentarer kring specifika avvikande språkliga konstruktioner. De inläggen som rör denna 

typ av språkriktighetsfrågor får ofta över hundra kommentarer och leder till både skratt och 

frustration. Dessa fenomen har valts att kategoriseras med benämningen ”störmoment” då det 

normbrytande språket ofta ger upphov till starka reaktioner. En exemplifiering av detta ses i 

exempel 21 där en lärare uttrycker frustration över att eleverna skriver ”utav” istället för ”av”: 

 

Exempel 21 

Lärarens ilska framkommer genom hur ordet ”varför” upprepas tre gånger i den inledande 

meningen, i uttryck som ”jag håller på att bli tokig” och hur fenomenet benämns som ”på min 

topplista över irritationsmoment”. Värderingen att elever borde vara mer språkligt kompetenta 

blir därmed påtaglig utifrån uttrycken av frustration. Felaktigheter i språkriktighet ger 

uppenbarligen upphov till starka känslor. En vanlighetsmodalitet framstår genom 

tidsadverbialet ”hela tiden”. Alltså är de språkliga konstruktioner som nämns något skribenten 

upplever som ständigt återkommande problem. I ett inlägg som visas i exempel 22 efterfrågas 

vilka inkorrekta språkliga konstruktioner som irriterar mest: 
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Exempel 22 

Utifrån frågeformuleringen i inlägget i exempel 22 kan utläsas att vissa språkliga 

konstruktioner förväntas ge starkare reaktioner än andra. I det här fallet spaltas distinktionen 

mellan var och vart, särskrivningar samt dom i subjekts- och objektsposition upp som 

eventuella förväntade störningsmoment. Att skribenten dessutom i sin fråga formulerar ”Jag 

undrar vilka skriftliga fel ni reagerar starkast mot?” antyder att det finns en förväntan att vissa 

språkliga konstruktioner resulterar i stark frustration. I kommentarerna håller många med om 

de skriftliga konstruktioner skribenten lyft men även andra nämns. Den språkriktighetsfråga 

som återkommer mest är distinktionen mellan subjektsform och objektsform: 

 

Exempel 23 

Frustrationen lyser igenom i dessa kommentarer i exempel 23 där uttryck används som att 

vara ”allergisk” mot denna typ av fel och den sista kommentaren ”Hur svårt ska det vara” – 

vilket förutsätter att det borde vara enkelt att skriva ”rätt”. Språkbruk värderas alltså som att 

bestå av korrekt och inkorrekt språkriktighet och att det är lätt att skriva rätt. I den avslutande 

kommentaren i exempel 23 med satsen ”Som att inte kunna skilja” består det expressiva ledet 

av ”som att” vilket i kombination med ”inte kunna” visar värderingen att de felen som 

uppmärksammats inte är önskvärda och att de egentligen inte borde utgöra problem för 

eleverna.  

En annan språkriktighetsaspekt som lyfts är särskrivningar: 
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Exempel 24 

I den inledande kommentaren i exempel 24 förstås utifrån formuleringen ”förfärliga 

särskrivningar” genom adjektivet ”förfärliga” att skribenten värderar särskrivningar som extra 

upprörande när det gäller felaktiga språkriktighetskonstruktioner. I de kommentarer som ges 

till inlägget uttrycker den sista kommentaren i exempel 24 att svensklärare har en viktig 

uppgift. I formuleringen ”ett tydligt behov av svensklärare” förstås att skribenten anser de 

språkriktighetsaspekter som lyfts som viktiga och att svensklärare har ett ansvar att föra 

vidare språkliga normer. Genom adjektivet ”tydligt” förstärks uppfattningen att skribenten 

värderar lärarens uppgift i språkriktighetsundervisning som vital.  

Att nämnandet av dessa språkliga fel i diskussionen sker så pass frekvent tyder på att de 

är vanligt förekommande fel och att många svensklärare ser detta som något som bör 

motverkas genom undervisning. Som lösning på problemet med de/dem föreslår ett flertal 

lärare att eleverna konsekvent ska använda ”dom” istället för de/dem inkorrekt: 

 

Exempel 25 

De inledande orden i exempel 25 ”Det är hemskt” indikerar värderingen att skribenten själv 

tycker att distinktionen mellan de/dem är viktig. När det dock följs av satsen ”men jag 

rekommenderar” visar subjunktionen ”men” att skribenten trots detta väljer att rekommendera 

konsekvent användande av ”dom”. Detta förslag i exempel 25 och andra liknande väcker vid 

ett flertal tillfällen starka motreaktioner från andra deltagare i diskussionen. De menar att det 

inte är rätt av svensklärare att uppmuntra språklig inkorrekthet. Ännu en gång tyder detta på 

att konstruktionen av de/dem fortfarande ses som en viktig del att prioritera i undervisningen 

likt resonerat under rubriken ”Bristande kunskaper”. Exempel 26 är ett exempel på hur lärare 

reagerar mot lärares rekommendationer till normbrytande användande av de/dem. Genom 

uttalandet ”Nej tack” förstås att lärarens värdering gällande de/dem är att lärare konsekvent 

ska kräva traditionell användning av de/dem: 
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Exempel 26 

Det råder delade meningar huruvida en språklig reform är att föredra när det gäller 

de/dem men även andra språkliga konstruktioner. De som uttrycker en mer liberal syn när det 

kommer till nya språkliga normer menar att språket bestäms av användarna och därmed bör 

språket följa utvecklingen. Andra som står för en mer konservativ syn menar på att vissa 

språkliga innovationer bör bekämpas. De mer liberala förespråkarna verkar frustrerade över 

att de oftast uppfattas som att anse att språkriktighet inte är viktigt men de menar att dessa 

aspekter visst spelar roll även om de förordar nya konstruktioner. Bemötandet av konservativa 

kommentarer ser oftast ut i stil med kommentarerna i exempel 27: 

 

Exempel 27 

Kommentarstråden i exempel 27 rör ett inlägg som lyft till diskussion föreslaget kring en 

reform där de/dem ska ersättas av ”dom”. Den nedre kommentaren i exempel 27 åberopar 

kompetensen som svensklärare i att bedöma när det är tid för en språklig förändring. 

Dessutom tycks den övre kommentaren åsyfta att det är svårt att föra igenom språkliga 

reformer bland lärare då detta av andra lärare tolkas som att grammatikundervisningen inte 

bör prioriteras. Båda skribenterna motsätter sig detta. En förpliktelsemodalitet är tydlig 

genom användandet av verbet ”ska”. I den andra kommentaren är även en 

förpliktelsemodalitet framträdande i formuleringen ”Det är vårt jobb”. De menar alltså att 

svensklärare har en viktig uppgift att undervisa i rådande språknormer. 

De fenomenen lärarna lyfter som irriterande i Facebookgruppen presenteras vid ett flertal 

gånger i humoristiska inlägg. Särskilt diskussionen kring de/dem verkar ofta lyftas in utifrån 

humoristiska vinklar: 
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Exempel 28 

Exempel 28 är ett inlägg formulerat av en deltagare i Facebookgruppen som delar en 

skärmdump av ett Twitterinlägg. Skribenten till Facebookinlägget refererar till Svenska 

Akademiens slogan med formuleringen ”För snille och smak i en ny tid”. I kombination med 

skribentens inläggstext och Twitterinläggets humoristiska uppmaning till revolution uttolkas 

en ironisk ton kring diskussionen rörande de/dem. Skribenten till Facebookinlägget verkar 

dock vara öppen för förändring då denne valt att dela inlägget. Detta synliggörs även via 

adverbet ”absolut”. Språkhandlingen skribenten utför är alltså ett påstående för att hålla med 

Twitterinlägget som delas. Dessutom har skribenten använt sloganen som ett sätt att säga att 

det är en ny tid, alltså en tid för språkliga förändringar. Inlägget visar även på att Svenska 

Akademien anses som en viktig auktoritet när det kommer till språkliga normer. Det 

humoristiska inlägget möts av både humoristisk och seriös respons. 

I ett annat inlägg där kampen mot inkorrekt användning av de/dem ifrågasätts huruvida 

den ska fortsättas. En lång konversation inleds där majoriteten anser att ”kampen” måste 

fortsätta:  

 

Exempel 29 

Det inledande expressiva ledet i kommentaren i exempel 29 ”Jag vägrar” visar på en 

villighetsmodalitet av total ovillighet. Skribenten är alltså emot konsekvent användande av 

”dom”. Att skribenten dessutom använder begreppet ”’dom’-degenerationen” i kommentaren 
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i exempel 29 visar på att de/dem distinktion förespråkas. Överlag tycks en humoristisk ton 

prägla diskussionen där flertalet kommentarer använder markerat skratt genom utskrivet 

”haha”. Även om både röster mot och för en ”dom-reform” uttrycks är det framförallt 

motstånd mot förändringen som återfinnes i tråden likt kommentarerna i exempel 30: 

 

Exempel 30 

Den första kommentaren i exempel 30 utför en tydlig uppmanade språkhandling i och med 

uppmaningen ”lägg ned det” samt ”låt alla”. Skribenten kan alltså uttolkas inte värdera 

traditionella språkriktighetsnormer högt. De responderande skribenterna står för motsatt åsikt 

vilket kan urskiljas ur den låga villighetsmodaliteten genom tidsadverbialen ”aldrig”. 

Argumentet som urskiljs i den första kommentaren, att förändringen av språket kommer att 

ske inom någon generation oavsett motstånd, delas av en grupp i diskussionen. De menar att 

de/dem lika gärna kan ersättas med konsekvent ”dom” eftersom språkliga normer bör följa 

den språkliga utvecklingen. Att elever använder ”dom” anser de därför vara ett resultat av 

språklig förändring som borde tillåtas:  

 

Exempel 31 

Formuleringen ”det får man acceptera” i kommentaren i exempel 31 visar på värderingen att 

språkliga nykonstruktioner bör tillåtas och ses som oundvikliga förändringar snarare än 

störmoment. Användandet av citattecken runt ordet ”förlorats” visar även det på att skribenten 

håller en mer liberal syn i förhållande till språkliga reformer. De flesta uttrycker dock 

konservativa åsikter i relation till språknormer vilket ses i exempel 32:  
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Exempel 32 

Skribenten i exempel 32 åberopar alltså ”gällande regler” när det kommer till språkliga 

normer och menar att de bör efterföljas. En villighetsmodalitet uttrycks i formuleringen ”ska 

även jag”. Skribenten uttrycker alltså en villighet att ändra sin undervisning vid en eventuell 

förändring av språkliga regler.  

 

6.3.1. Sammanfattning: Störmoment 

Avvikande språkliga konstruktioner väcker starka reaktioner bland lärarna som deltar i 

diskussionerna i Facebookgruppen. Det finns ett behov att ventilera och diskutera vilka 

konstruktioner som irriterar mest. De mest frekventa namngivna felkonstruktionerna när det 

kommer till språkriktighet rör distinktionen mellan de/dem, särskrivningar och ”var” 

respektive ”vart”. När det gäller de/dem förespråkar en del lärare konsekvent användande av 

”dom” istället för att använda de/dem avvikande från normen. Andra lärare motsätter sig detta 

undervisningssätt och menar att det är ett tecken på lathet att inte lära eleverna distinktionen. 

En del av lärarna uttrycker frustration över faktumet att när språkliga reformer föreslås antar 

andra lärare att detta innebär att de mer liberala menar att grammatiken inte ska prioriteras. 

Förändringar av språkliga normer angående de/dem verkar bemötas med blandad respons. En 

del menar att det är en oundviklig utveckling medan andra menar att den språkliga 

förändringen borde motverkas. Denna aspekt av debatten exemplifierar denna del av 

språkriktighetsdiskursen där vissa uttrycker mer konservativa åsikter medan andra är mer 

progressiva. Generellt är det mer konservativa åsikter som framhävs.   

7. Slutsatser 

Det analyserade materialet visar att svensklärare anser att språkriktighet är en viktig del av 

svenskämnet. Både lärare i grundskolan och gymnasielärare uttrycker att denna aspekt av 

undervisningen är viktig att prioritera och essentiell för att eleverna ska kunna tillägna sig 

ytterligare kunskaper. Synen på språkriktighet kopplas ständigt till en skolkontext och 

värderas utifrån Skolverkets styrdokument. Detta manifesterar skolan som den sociala praktik 

kring vilken lärarnas diskurser i Facebookforumet kretsar. Dessutom befäster refererandet till 

styrdokument Skolverket som den auktoritet som främst bestämmer svenskundervisningens 

utformning och vilken grammatikundervisning som är viktig. Språkriktighet likställs dock 

ibland med grammatik trots att de avser olika dimensioner av språket. 
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Svensklärarna ser elevers språkliga kunskaper som bristande vilket ofta antyds bero på 

bristande undervisning i tidigare skolstadier. Detta resulterar i en stundvis fientlig diskussion 

där lärare beskyller andra lärargrupper för att inte tillgodose elevernas behov att tillägna sig 

språkriktighetsförmågor. Det råder delade meningar gällande rättning av elevtexter och hur 

minutiöst den bör utföras. Många anser att rättningen kan hjälpa elevers språkliga 

medvetenhet och därmed språkriktighetsförmåga. Andra anser att en alltför ingående rättning 

riskerar hämma elevers motivation till skrivande. Facebookgruppen används som en plats för 

diskussion men även som ett forum för att ställa frågor kring språkriktighet. När lärarna 

ställer frågor görs detta dock med viss tvekan. Osäkerhet när det gäller språkriktighet ger 

upphov till underlägsenhetskänslor och rädsla för att ifrågasättas när det kommer till 

svensklärarkompetens.  

Majoriteten av lärarna som deltar i diskussionerna kring språkriktighet står för mer 

konservativa åsikter när det gäller konkreta språkliga avvikelser. De anser att det är viktigt att 

eleverna lär sig normerade färdigheter utifrån de språkliga normer som är aktuella. När 

språknormer diskuteras relateras de till andra språkliga institutioner såsom Svenska 

Akademien. Lärarna uttrycker stor frustration över återkommande misstag de ser i sina 

elevers språkliga produktion. Dessa affekter förstärker bilden av språkriktighet som ett viktigt 

element i lärarnas syn på vad en god svenskundervisning bör innehålla.  

Sammantaget kan slutsatsen dras att språkriktighet är en del av svenskundervisningen 

som prioriteras och värderas högt av de svensklärare som deltar i diskussionerna. De förväntar 

sig att deras elever ska behärska språkliga normer som råder och vill därför utforma sin 

undervisning på ett sätt som hjälper eleverna att utveckla dessa förmågor.  

8. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer resultaten att diskuteras med utgångspunkt i Faircloughs 

tredimensionella modell, dels i anknytning till forskningsläget och dels i anknytning till en 

didaktisk diskussion gällande språkriktighetsundervisning i svenskämnet. Dessutom kommer 

ett resonemang föras kring uppsatsens metod avseende dess begränsningar samt möjligheter.  

Samhälleliga språknormer tycks ges stort utrymme i konstruktionen av lärares 

uppfattningar när det gäller språk. Alltså påverkas den sociala praktiken skola i stor 

utsträckning av andra sociala praktiker. Detta blir synligt genom hur stor del av 

diskussionerna i Facebookgruppen som läggs vid diskuterandet av språkliga felaktigheter hos 

elever. Elevernas språkliga förmåga och språkriktighet jämförs alltså med rådande normer i 

samhället. Dessa normer relateras ofta till en skolkontext och vilka kunskaper som bör 
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prioriteras uttolkas från Skolverkets styrdokument såsom kursplan för svenskämnet. 

Samhälleliga språkuppfattningar som normerande går i linje med det som uttrycks i 

Språkriktighetsboken gällande hur språkliga normer växer fram beroende på social acceptans 

eller intolerans (Svenska språknämnden 2005, s. 22 f.).  

De språkliga normer som svensklärarna förhåller sig till går även att förstå i ljuset av 

Camerons (2012) och Telemans (1979) resonemang kring språknormer och deras roll i 

formandet av föreställningar kring språklig produktion. Att lärarna verkar ha en mer 

konservativ hållning i språkriktighetsfrågor går därav att kopplas med den regelstyrda synen 

på språket som ofta uttrycks i andra språkkonservativa sammanhang. Diskurser bland andra 

språkliga auktoriteter påverkar därmed den diskursiva praktiken i en skolkontext. Utifrån de 

förhållningssätt till språkliga normer som Svensson (1990) beskriver kan diskussionerna i det 

studerade Facebookforumet främst ses ge uttryck för förhållningssättet att språknormer bör 

följas till punkt och pricka. Svensklärarna tycks ha en generellt konservativ hållning i frågan 

gällande språkliga avvikelser från normen. Det förekommer dock även mer progressiva 

åsikter då ett antal lärare uttrycker att de är positiva till framtida förändring av språket. De här 

åsikterna sammanfaller mer med Svenssons förespråkande av tillåtandet av språklig 

förändring (1990, s.128 f.).  

En konservativ hållning till språkriktighet kan leda till en maktdominans där större 

språklig kompetens ger utökad status och makt gentemot sämre kompetens (jfr Svensson 

1990, s. 132). Detta är något svensklärare bör ha i beaktning när de utformar sin undervisning. 

Dels i förhållande till sina elever då de behöver relevanta kunskaper för att klara sig i 

samhället dels i förhållande till kollegor så inte en maktkamp emellan lärare skapas där störst 

kompetens ska hävdas. Likt Sherman och Švelch (2015, 2018) presenterat i sina artiklar kan 

så kallade språkpoliser utgöra ett sätt att åberopa makt i relation till andra. Genom att peka på 

andras bristande språkliga kompetens höjs därigenom den egna statusen. Detta är något jag 

anser svensklärare bör undvika i sin yrkesroll då det annars kan uppstå en maktobalans lärare 

och elever emellan där eleverna känner sig underlägsna och inkompetenta. Svensklärare bör 

kunna undervisa elever kring språkriktighet utan att framkalla dessa negativa upplevelser.  

Att det råder en maktkamp när det gäller språklig kompetens, likt visat i analysdelen, 

framgår utifrån hur lärarna formulerar sina frågor kring språkliga konstruktioner. De garderar 

sig själva genom att poängtera att det är en ”dum” fråga de ställer. De upplever uppenbarligen 

att de annars riskerar att ifrågasättas gällande deras kompetens. Denna rädsla går att förstå 

utifrån Garretts resonemang angående hur språkliga normbrott ofta ger upphov till förargelse 

och negativa uppfattningar om de personer som begår dessa misstag (2010, s. 8 ff.). Lärares 
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oro kring att uppfattas som mindre kompetenta kan alltså ses vara legitima då de riskerar att 

uppfattas negativt av andra lärare genom att visa tecken på brister i språklig kompetens. Att 

lärare intar en position som besserwissrar gentemot varandra är uttryck för att skriftspråket 

värderas högre än talspråket (jfr Melin 1998, s. 48 f.).  

Melins (1998, s.10 ff.) beskrivning av att svensklärare själva inte ser sig ha makt över 

språket utan istället refererar till andra språkliga auktoriteter såsom SAOL tycks bekräftas av 

det studerade materialet. Svensklärarna hänvisar till Svenska Akademien vid diskuterandet av 

språkriktighetsfrågor vilket visar på att Svenska Akademien anses vara en viktig auktoritet när 

det gäller språkliga normer i det svenska samhället (jfr Melin 1998, s.10 ff., Vikør 2010, s. 

304 och Malmgren 2008, s. 272). Den sociala praktiken skola, som diskurserna i 

Facebookforumet förhåller sig till, stödjer sig upprepat i de styrdokument Skolverket utfärdat. 

Alltså kan även Skolverket förstås som en påverkare av normer när det gäller språkriktighet i 

en skolkontext.  

Även om svensklärare ofta hänvisar till andra auktoriteter när det gäller språkliga normer 

kan de ses vara maktutövare när det gäller språk (jfr Karlsson 2013, s. 313 ff.). Svensklärare 

är en viktig aktör i utformandet av föreställningar kring språk då de har ansvar för att föra 

vidare språkliga normer till kommande generationer likt beskrivet av Hultman (1990, s. 52 f.). 

Utifrån lärares inflytande över språkliga normer är det ännu viktigare att svensklärare 

reflekterar över vilka normer de undervisar och vilka som bör prioriteras eller eventuellt 

förändras. De har ett viktigt ansvar när det kommer till vilka språkliga normer som tillåts leva 

kvar och vilka som glöms bort. Det aktualiserar även en viktig demokratisk aspekt: att alla 

elever har rätt till en likvärdig utbildning där de ges möjlighet att göra sig hörda i 

offentligheten (jfr Teleman 1979, s. 106 ff.). En bristande språklig förmåga kan resultera i 

svårigheter för individen att göra sig hörd, därför måste svensklärares undervisning utformas 

medvetet.   

Att svensklärarna visar en konservativ hållning när det gäller språkliga konstruktioner i 

förhållande till språknormer kan förstås utifrån svenskämnets historia som lagt stor vikt vid 

språkriktighet (jfr Ullström 2000, s. 5 ff., Nilsson 2000, s. 11 ff.). Resultatet som visar att 

lärarna uppfattar elevernas kunskaper som bristande går i linje med Brodows (2000) resultat. 

Lärarna i hans studie uttrycker, i likhet med lärarna i denna studie, uppfattningen om elevers 

språkliga kunskaper från tidigare skolstadier som bristfälliga (Brodow 2000, s. 82). Likt både 

Grünbaum (1976, s. 4 ff.) och Karlsson & Lind Palickis (2015, s. 98 f.) studier visade är 

frågan kring de/dem en av de frågor som tar störst plats i diskussionen kring elevers språkliga 

inkorrekthet. Då även denna studie visar att de/dem-frågan är aktuell tyder det på att 
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misstagen är frekvent förekommande och att det fortfarande går emot de språkliga normerna 

att använda ”dom” istället för åtskiljande av de/dem. Detta tydliggör hur nutida åsikter formas 

utifrån en historisk kontext men även, likt tidigare nämnt, utifrån samtida samhälleliga 

språkliga normer.  

Håkansson & Norrbys (2011, s. 237) studie visade inte bara att lärare anser att 

språkriktighetsundervisningen är viktig men också att synen kan skilja sig åt mellan lärare och 

elever. Då även denna studie visar på att språkriktighetsundervisningen är viktig för 

svensklärare är det viktigt att detta kommuniceras på ett rimligt sätt till eleverna. Annars är 

risken stor att det ger grogrund för konflikter där elevernas motivation hämmas. Som Teleman 

resonerar är ofullständig kommunikation lärare och elever emellan en möjlig bidragande 

faktor till bristande språklig korrekthet bland elever. Detta kan vara orsaken till så kallade 

normluckor hos eleven (1979, s. 115 ff., 140 f.). Därför är det av största vikt att svensklärare 

hittar relevanta, effektiva undervisningsmetoder när det kommer till språkriktighet. Detta är 

av relevans för läraryrket då det kan vägleda hur svensklärare bör utforma sin undervisning 

för att på bästa sätt nå elever. 

Resultaten i denna studie bidrar till att fördjupa inblicken gällande lärares inställningar 

till språkriktighet. Dock är det även viktigt att reflektera kring vilka begränsningar resultaten 

har. Eftersom en kvalitativ studie innebär att materialet är tolkat av mig som uppsatsförfattare 

finns alltid en risk för minskad replikabilitet. Detta har sökts motverkas genom användandet 

av vedertagna analysverktyg via SFG samt att löpande exemplifiera analysen med utdrag från 

Facebookdiskussionerna. En annan aspekt som bör resoneras kring är huruvida det går att dra 

generella slutsatser från denna studies resultat. Självfallet är resultaten knutna till en specifik 

grupp av lärare i en viss kontext. Emellertid stämmer resultaten även överens med mycket av 

den forskningen som berört liknande ämnen så studien kan ses stödja och gå i linje med 

tidigare forskning.   

En potentiell brist med att använda SFG som analysverktyg är att det inte helt går att 

garantera att tolkningen av lärarnas yttranden faktiskt är i enlighet med skribentens mening. 

Alltså att jag som analyserar materialet riskerar att missförstå skribentens faktiska åsikt. En 

tänkbar metod som kunnat använts för att motverka detta och stärka resultaten från SFG-

analysen hade varit komplettering i form av intervjuer. Genom intervjuer hade lärare haft 

chans att tydliggöra sina åsikter. Intervjuer som metod hade dock riskerat att styra lärarnas 

uttalanden istället för att ge upphov till spontana samtal kring språkriktighet vilket var motivet 

bakom att studera lärarnas diskussioner i en Facebookgrupp. En annan metod som kunnat 

användas för att analysera utdragen från Facebookgruppen hade varit en idéanalys (se t.ex. 
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Bergström och Svärd 2018) för att studera lärarnas ideologiska ställningstaganden i relation 

till språkriktighet. Då denna uppsats dock syftat till att studera hur lärarnas uppfattningar 

kring språkriktighet konstrueras språkligt bedömdes SFG vara en mer relevant analysmetod. 

Det SFG och dess analysverktyg kan ses tillfört till den här uppsatsen är potentialen att 

studera diskussionerna i Facebookgruppen mer textnära. Detta har möjliggjort att studera den 

textuella nivån av diskurserna. Utifrån analysbegreppen språkhandlingar, modalitet samt 

värderingar kan svensklärares inställning till språkriktighet förstås utifrån den grammatiska 

konstruktionen av deras yttranden. Deras värderingar tydliggörs utifrån modaliteten de 

använder i satserna. På så sätt går att uttyda den språkliga konservatism diskurserna präglas 

av men även hur språkriktighetsundervisningen ger upphov till många skilda åsikter. Detta 

ger en intressant inblick i hur lärares inställning till dessa frågor ser ut. De åsikter som florerar 

lyser igenom de formuleringar som används i inläggen och kommentarerna till dessa.  

Utifrån de slutsatser som denna studie resulterat i går att konstatera att lärares 

inställningar till språkriktighet påverkas av den sociala praktik skola som de ingår i, att de är 

delar av en diskursiv praktik som förhåller sig till andra diskurser och att dessa aspekter 

framträder i en textuell nivå. Det finns dock kritik som ibland lyfts mot diskursanalyser: att de 

är baserade på en abstrakt teoribildning som inte går att knyta till en fysisk verklighet. Det är 

sant att teorier om diskurser är abstrakta men det betyder inte att de helt kan avfärdas. Även 

abstrakta idéer kan ge konsekvenser för verkligheten. Hur vi talar om och tänker kring olika 

samhällsfenomen kan påverka hur vi agerar inom dessa. Dessutom kan det påverka vår bild 

av fenomen eller människor och därmed inverka hur vi förhåller oss till dessa. Därför är det 

intressant att studera diskurser och hur de påverkar olika sociala praktiker. Diskurser är därav 

viktiga att uppmärksamma och studera även utifrån en skolkontext då de säger något om 

lärares makt i många perspektiv, både i språkfrågor samt i relation till elever. Vilka 

inställningar lärare har till språkriktighet har därför stor relevans för svenskläraryrket då det 

kan påverka elevers inställningar samt lärar-elevrelationer.  

 

8.1. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vad vidare forskning i detta ämnesområde skulle kunna ägnas åt är studiet av 

hur lärares inställningar till språkriktighet påverkar den faktiska undervisningen. Detta kunde 

genomföras genom att studera lärares undervisning, hur den utformas och vad den innehåller, 

i klassrumsverksamheten. Dessutom skulle vidare forskning kunna intressera sig för 

språkriktighet utifrån ett elevperspektiv för att kunna studera i vilken utsträckning lärares 
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inställning till språkriktighet påverkar elevernas uppfattningar om språkriktighet. Det kunde 

även vara av intresse att studera huruvida språkriktighetsundervisning i skolan påverkar 

inställningar till språkbruk i samhället och hur detta i så fall tar sig i uttryck.   
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