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BAKGRUND: Språket är under ständig förändring. Enligt aktuell debatt anser många att
pågående språkförändringar är något negativt för det svenska språket. Forskning som gjorts av
bland annat Hård af Segerstad (2002) visar att IT- revolutionen är på väg att skapa en stor
förändring i vårt förhållande till språket. Hon menar att skriftspråket och talspråket närmar sig
varandra mer och mer i vissa situationer men att det inte är något att motarbeta. Förändringar
menar hon är något att välkomna. Likaså anser Melin (2007) och Lindström (2000) att
förändringar inte är något negativt. Enligt läroplanen skall undervisningen genomsyras av lust
och en funktionell syn på lärande. Det finns inga hänvisningar som talar om för pedagoger om
och hur de ska rätta elevtexter.

SYFTE: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger agerar i rättningssituationer, vilka
motiv de anger för sina val och hur de resonerar kring förändringar i elevers skriftspråk. Med
förändringar i elevers skriftspråk menar vi sådana förändringar som går under beteckningen
teknifiering, talbaserat språk, visualisering och engelskt inflytande.

METOD: Undersökningen är gjord med en kvalitativ metod genom intervju och en form av
stimulated recall. Respondenterna fick först rätta en elevtext och utifrån detta gjordes en
intervju/diskussion där funderingar och agerade kring rättandet och språkliga förändringar
diskuterades.

RESULTAT: Pedagoger agerar olika i rättningssituationer men är eniga om att deras
agerande är beroende av vilken typ av skrivuppgift det rör sig om och vilken elev det är som
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har skrivit. Ibland rättar pedagogerna in i minsta detalj när fokus ligger på det formella och
ibland när fokus ligger på det funktionella, tittar pedagogen bara på innehållet. Rent praktiskt
agerar pedagogerna olika genom att de flesta är noga med att alltid välja blyertspenna för
rättning medan några tar den sorts penna som finns tillgänglig. Själva rättandet av ”fel” går
till på olika sätt; några kryssar i kanten, några ringar in, några stryker över och stryker under.
Några lärare vill helst inte rätta alls på detta vis utan vill gå igenom texten muntligt
tillsammans med eleven. Motiven de anger för sitt agerande är olika. Majoriteten rättar alla
”fel” eftersom de anser att det exempelvis är fel att blanda in talspråk i skrift. De anser att det
är viktigt att kunna anpassa skriften utefter mottagaren. De menar att i ett framtidsperspektiv
så bör eleverna lära sig att kunna skriva korrekt med tanke på att de exempelvis behöver
kunna skriva ansökan till ett arbete.
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Förord
Nu står vi tillsammans vid mållinjen och kan knappt förstå att vi har nått ända fram. Det hade
vi svårt att tro då vi stod vid start för ett antal veckor sedan. Vi har smakat på känslan av att
vara färdiga och det smakade bättre än vi någonsin kunnat ana. Vi har klappat varandra på
axeln och viskat de ord vi inte trodde var möjliga, nämligen att vi fixade det. Vi rodde vårt
arbete i hamn! Visst har det varit stormigt ett tag, då vi befann oss på ett öppet, upprört hav,
men vi har även upplevt lugna stunder där havet legat stilla som en spegel. Men utan dessa
olika upplevelser, där vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan, lugn och oro, hade vi inte
upplevt vårt arbete lika tillfredställande som vi faktiskt gjort.
Det har för oss varit otroligt intressant, spännande och stimulerande att förverkliga detta
examensarbete, och vi skulle vilja tacka alla er som varit delaktiga på ett eller annat sätt och
bidragit till att denna studie har kunnat genomföras. Vi vill speciellt tacka berörda pedagoger
för deras möjliggörande av denna undersökning.
Sist men inte minst vill vi tacka Anita Norlund för värdefulla åsikter, handledning och för att
en positiv tro på oss och vårt arbete alltid har funnits där.
Borås, våren 2009

Linda Dahlkvist
Jennie Johansson
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1. Inledning
En lärare sätter igång en skrivuppgift i en klass. Uppgiften är att skriva en saga till en
gemensam sagobok. Läraren ger eleverna mycket baskunskap för att de själva ska kunna
skriva. Eleverna är engagerade och skriver flitigt. Efter ett par skrivtillfällen börjar elevernas
texter samlas på lärarens bord. Det är dags för rättning. Läraren tar den översta, Den osynliga
ringen, och börjar läsa. Innehållet är bra och eleven som skrivit sagan har fått ett bra grepp om
sagogenren. Problemet uppstår när läraren ser hur eleven skrivit. Texten är skriven med
mycket talspråk, eleven använder i stora portioner förenklingar som exempelvis d istället för
det och å istället för och. Texten innehåller många fel som exempelvis ”pronomenfel”, han
istället för honom. Läraren vet inte riktigt hur hon ska agera. Texten är innehållsrik och eleven
har verkligen fått till en bra saga men ska hon ”rätta” ”felen”?
Åsikterna är många om vad som orsakar förändringar och hur vi bör förhålla oss till det. Folk
i allmänhet är engagerade och åsikterna går isär. Genom att följa debatt i tidningar och andra
debattforum på exempelvis internet kan vi följa den pågående debatten. I Läns-Posten kunde
man läsa en insändare, Upprop mot språkförbistringen (2008), där budskapet om att det
svenska språket förfaller var tydligt. Det står att ungdomen ständigt använder meningslösa
utfyllnadsord, och att så gott som alla använder sig av felaktig grammatik och felaktigt
skriftspråk. Vidare står det att talspråket är förrädiskt, att talspråket utövar stora påtryckningar
på skriftspråket. Artikeln tar upp exempel på språkbruk som enligt skribenterna anses leda
svenska språket åt ett felaktigt håll. Ett exempel på detta är användandet av ”dom” i
betydelsen de/dem. ”Dom” kallas en viss typ av domstolsbeslut, menar skribenterna. De/dem
uttalas snarare ”dåmm”. För den icke insatte kan sägas att ”de” används om den aktiva parten
i en mening (subjektet) och ”dem” om den passive (objektet). Ett annat exempel på talspråkets
olämpliga påverkan enligt insändaren, är bruket av ord som mej, sej och dej istället för
personliga pronomen. ”Huvudsaken är att man förstår” påstås det enligt artikeln när
skribenterna tolkar vad den allmänna uppfattningen i samhället är kring frågor om
skriftspråkbruk. Men viktigt just för att man ska kunna förstå sina medmänniskor, är att
språket är konsekvent och därmed förutsägbart, och att en använd språklig konstruktion inte
ens i teorin kan missförstås. Därför motsätter de sig den allmänna uppfattningen att det räcker
”att man förstår”.
Skribenterna till artikeln är dock inte helt emot att språket förändras. De skriver att språket
självfallet förändras och att detta i många fall kan vara bra. Exempel på det var 1906 års
stavningsreform där onödiga bokstäver togs bort ur ord, menar skribenterna. Skribenterna
anser att det troligtvis kommer att behövas fler reformer, bland annat för att få bort den
inkonsekventa stavningen av ch- och sj-ljud. Det vore inte heller ”fel” med helt nya språkliga
konstruktioner. Språket bör dock inte förändras så att det blir grammatiskt inkonsekvent och
ologiskt, hävdar skribenterna. Som nämnts tidigare gällande användandet av personliga
pronomen så anser skribenterna att objektsformerna dig, mig, dem, oss etc. finns, enkelt
beskrivet, för att markera att någon/några är den ”använda” parten i en mening. Alltså är
bruket av det talbaserade dej och mej något som skribenterna inte vill se i skriven text. Var
och en måste ta ansvar för att använda språket på ett förnuftigt sätt, och fånga varje nyans, så
att språket blir så logiskt och exakt som möjligt, och förståelsen följaktligen säkras,
sammanfattar skribenterna.
Sven Öhman som var språkforskare och verksam professor i fonetik och lingvistik vid
Uppsala universitet (1969-2008) menade att vår skrivkonst och i sin tur även läskonsten
befinner sig i allvarlig kris. I Konsten att skriva och läsa dödsdömd redan i vår tid (2009)
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skriver Öhman att ordet grammatik betyder skrivkonst/skrivfärdighet och att vi mödosamt
ägnar våra unga år åt att lära oss just detta. Vi skaffar oss en läs –och skrivvokabulär som är
nödvändig för att vi ska kunna uttrycka oss. Detta nöts in och det skapas en språkkänsla djupt
i oss. Men Öhman menade att grammatiken befinner sig i kris i dagens samhälle, där
lingvistikens kris har sitt ursprung i grammatikens kris.
Den krisen kan knappast hävas med mindre än att vi överger
grammatiken som modell för språkbeskrivning. Detta kan kanske tyckas
vara av främst akademisk betydelse, men kan i själva verket få vittgående
följder för vårt sätt att leva våra dagliga liv. (Konsten att skriva och läsa
dödsdömd redan i vår tid, 2009)

Öhman beskriver att den allt mer allmänna sviktande läsfärdigheten oroar. Om den tekniska
utvecklingen, framförallt att den datortekniska utvecklingen kommer att fortsätta öka som den
gör idag, kan vi vänta oss att intresset för att lära sig läsa kan glömmas bort helt och hållet
inom 50-75 års tid. Vidare nämner Öhman att så som miniräknaren på kort tid har fått
människor att glömma elementär aritmetik, som för äldre generationer är en självklarhet att
kunna behärska, kan likaså användandet av alfabetet snart gå samma öde till mötes. Eftersom
behovet av ”röststyrda” datortillämpningar till mobiltelefonin blivit allt mer populärt, menar
Öhman att vi vänjer oss vid den nya talteknologin.
Öhman menar att dagens röststyrda datorer och ljudböcker bidrar till att vi åter hamnar i en
muntlig kultur, där allmän analfabetism kan väntas i den västerländska kulturen i framtiden.
Öhman menar att litteraturen inte överlever en sådan utveckling. Allt beror på vad som sker
inom språkteknologin och med internet. Slutligen menar Öhman att en grundlig granskning
vore på sin plats över den svenska språkutbildningen.
Den skulle möta framtiden bäst om den - istället för att klänga sig
fast vid den borttynade skrivkonsten – kraftigt kunde satsa på att
stärka förmågan att uttrycka sig muntligt, offentligt.(Konsten att
skriva och läsa dödsdömd redan i vår tid, 2009)

Språkförsvaret (http://www.sprakforsvaret.se/sf/) är en ideell organisation som är
partipolitiskt oberoende. Språkförsvaret startade som en privat webbsida år 2002 och fram till
nu har fler och fler anslutit sig. Språkförsvaret anser bland annat att det bör införas språklagar
i Sverige som begränsar och förbjuder vissa ändringar av det svenska språket. Engelskans
nuvarande ställning som världsspråk hotar på sikt andra språks fortlevnad, däribland
svenskans, menar Språkförsvaret. Språkförsvaret anser att engelskan har tagit alltför stort
fäste i vårt svenska språk vilket leder till försämring.
Språket förändras ständigt och orsakerna kan vara många. Detta är inget nytt utan språk har
alltid varit föränderligt. Det är vi, alla vi människor på jorden, som förändrar språket, vi som
använder det. Hur bör man som pedagog agera när man stöter på texter som Den osynliga
ringen. Hur agerar idag verksamma lärare? Skolan är en spegel av samhället eller om man vill
se det tvärtom som att samhället är en spegel av skolan. Därmed går det inte att blunda för vad
som sker i fråga om språkliga förändringar och att detta syns i elevernas texter. Vi måste
istället ta ställning för hur vi ska agera.
Som lärarstudent ges möjligheten att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och se
och känna på hur det fungerar. Under vår VFU har vi stött på många olika intressanta saker
som har fångat vårt intresse. Eftersom vår inriktning är svenska, matematik och engelska är
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det främst dessa ämnen som berör oss och därför något som vi tittat extra på. Ämnet svenska
innehåller många olika moment så som exempelvis tala, läsa och skriva. Bedömning av texter
och hur vi rättar texter är en väsentlig del av läraryrket. Den allmänna uppfattningen vi har
fått från lärare och litteratur under våra studier på högskolan är att ”rödpennan” inte bör
användas på samma sätt idag som tidigare. Idag betonas mer vikten av att eleven ska ha lusten
att producera. Vår uppfattning är att lärarna vi mött under våra VFU-perioder är lite osäkra på
hur de ska bemöta förändringar i rättningssituationer.

2. Syfte
Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger agerar i rättningssituationer, vilka motiv de
anger för sina val och hur de resonerar kring förändringar i elevers skriftspråk. Med
förändringar i elevers skriftspråk menar vi sådana förändringar som går under beteckningen
teknifiering, talbaserat språk, visualisering och engelskt inflytande.

3. Bakgrund
Utifrån studiens syfte har vi valt att belysa fem olika delar i vår bakgrund. Dessa delar är
relevanta för vår undersökning för att de lägger en grund för att vi ska kunna analysera
resultatet. Delarna är styrdokumenten, språkliga förändringar och forskningstraditioner,
språkriktighet, tidigare forskning och empiriska studier.

3.1 Styrdokumenten
I föregångarna till grundskolans läroplan definieras svenskämnet tydligt medan det lämnas till
skolorna och pedagogerna att tolka och precisera dagens aktuella läroplan (Lpo 94). I dagens
rådande läroplan förespråkas elevernas utvecklande av förmågor och förhållningssätt lika
mycket som inlärning av fakta vilket skiljer den från de tidigare läroplanerna. Två exempel
från läroplanen som framhäver språkets betydelse för elevernas utveckling: ”Språk, lärande
och identitetsutveckling är nära förknippade” och ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa
och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro
till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 1998) I Mål att sträva mot i kursplanen för ämnet
svenska skrivs att ”skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk
samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.” I Mål att uppnå sägs: ”skolan ansvarar för att
varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och
läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.”
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&
id=3890&extraId=2087)
Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen skrivs: ”Språkförmågan har stor betydelse
för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av
skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.” Vidare:
”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven tillägnar sig kunskaper om
det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och
historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika.”
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&
id=3890&extraId=2087)
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I styrdokumenten för svenska finns inga givna direktiv för hur språkundervisning ska gå till.
Det närmsta för pedagogen är ett uppnåendemål som eleverna ska ha nått i årskurs fem vilket
är en liten fingervisning. ”Eleven skall kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket
och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda ordlista.”
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&
id=3890&extraId=2087) Men det är alltså upp till varje enskild pedagog att avgöra hur
språkundervisningen ska gå till och vad som menas med de vanligaste skrivreglerna, det vill
säga var gränsen går. Varje enskild pedagog avgör i vilken grad ”rödpennan” ska synas i
eleverna texter och utifrån vilken bedömning pedagogen gjort av vad som anses vara de
vanligaste skrivreglerna. I styrdokumenten för ämnet svenska finns inga direktiv för hur
undervisningen ska gå till överhuvudtaget. I de Allmänna råden från Skolverket
(http://www.skolverket.se/sb/d/865) står det att de nationella kursplanerna inte anger hur
undervisningen ska bedrivas. Utifrån de kunskaper och kvaliteter som lyfts fram i
kursplanerna ska pedagogerna – tillsammans och i samarbete med eleverna – välja lämpliga
metoder för undervisningen.
Läroplanen säger inte heller något om rättning och hur det i så fall ska gå till. Det är alltså upp
till varje enskild pedagog att avgöra ”rödpennans” vara eller inte vara och i så fall i vilken
utsträckning. Dock benämns begreppet ”grammatiska termer” i bedömningskriterierna för
betyget Väl godkänt i årskurs 9, där det skrivs på följande vis: ”Eleven gör enkla analyser av
innehåll och form hos olika slags texter och använder och behärskar bland annat ord för olika
genrer och berättartekniker samt vanliga grammatiska termer.” Ändock uttrycks det inte i
kriterierna vilka dessa ”vanliga” grammatiska termer är.
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&
id=3890&extraId=2087)

3.2 Språkliga förändringar och forskningstraditioner
Petterson (2005) beskriver två grupper som har försökt förklara språkförändring. Dessa är
junggrammatikerna och sociolingvisterna. Till den första gruppen, junggrammatikerna, hör
strukturalisterna med Ferdinand de Saussure i spetsen och transformationsgrammatikerna med
ledande Noam Chomsky, som verkade från år 1875. Till den andra gruppen hör
sociolingvisterna, som Basil Bernstein och William Labov gav upphov till, och
sociohistorikerna och språkkontaktforskarna som de två sista decennierna av 1900- talet har
utvecklat de sociolingvistiska idéerna bland annat genom Suzanne Romaine som har skapat
begreppet sociohistorisk språkforskning.
Junggrammatikerna och strukturalisterna forskade båda om framför allt språkets form och
ljudlära. Junggrammatikerna menade att all verklig språkvetenskap var av historisk natur,
alltså att all språklig vetenskap hade en förankring i historien. Transformationsgrammatikerna
framhävde mer den biologiska bakgrunden till språk och språkförändringar, alltså att språk
och språkförändringar har en grund i varje människas hjärna, och de intresserade sig i första
hand för syntaktiska förändringar. (Petterson, 2005)
Pettersson (2005) förklarar att sociolingvisterna i första hand var intresserade av språklig
förändring. Sociolingvisterna har efter observationer utarbetat teorier om hur förändringar
äger rum i en språkgemenskap. Förändringar i språket sker mellan olika grupper i samhället så
som exempelvis social tillhörighet, kön eller ålder. Förändringarna kan ske genom samspel
eller spänningar mellan olika grupper i samhället. Även den sociohistoriska forskningen anser
att det är förhållandena i samhället som är den kraft som kan förändra språket.
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Språkkontaktsforskningen inriktar sig på särskilda sociala situationer. Det kan vara möten
mellan olika modersmål eller dialekter som måste kommunicera med varandra.

3.3 Språkriktighet
Enligt Svenska språknämnden (2005) definieras begreppet språkriktighet som vad som är rätt
och fel men även normer för vad som är lämpligt respektive olämpligt och bra respektive
dåligt i kommunikativt hänseende.
Den 1 juli 2006 bildades Språkrådet vid myndigheten Institutet för språk och folkminnen
genom en sammanslagning av de tidigare självständiga organen Sverigefinska språknämnden,
Svenska språknämnden och Klarspråksgruppen. Språkrådet övertog deras uppgifter.
Nämnden för svensk språkvård, som bildades ungefär år 1944 och senare bytte namn till
Svenska språknämnden, var Sveriges officiella språkvårdsorgan fram till 2006 då Språkrådet
som sagt tog över Svenska språknämndens uppgifter.
Svenska språknämnden följde svenskans utveckling i tal och skrift, gav ut ordböcker och
skrivhandledningar som boken Svenska skrivregler och andra skrifter i språkliga frågor samt
tidskriften Språkvård. Nämnden gav råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda,
medverkade i konferenser och kurser, samarbetade med andra språkvårdande institutioner i
Sverige samt arbetade för nordisk språkförståelse i samarbete med andra språknämnder.
Språkrådet är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen.
Språkrådet (http://www.sprakradet.se/ansvarar) ansvarar för språkvården i Sverige och kan
ses som Sveriges officiella språkvårdsorgan. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romani
och svenskt teckenspråk men har också till uppgift att följa utvecklingen för alla språk i
Sverige. För att kunna ge aktuella råd och rekommendationer är det nödvändigt för Språkrådet
att noga följa språkutvecklingen. De dokumenterar och noterar nyord och andra nyheter i
svenskan. De gör översikter över angelägna tendenser i svenskans utveckling. De medverkar i
forskningsprojekt om språken i Sverige i dag, och via allmänheten får de rapporter om nyheter
i språket.
Enligt Språkrådet kommer det svenska språket i grunden vara sig likt de närmaste hundra åren
framöver eftersom förutsättningarna är goda då svenskan är ett stabilt språk. Men det hindrar
inte att det kommer att ske en hel del förändringar i språket. Man kan urskilja åtminstone fem
tendenser som kommer att göra sig gällande under en stor del av 2000-talet: teknifiering,
visualisering, engelskt inflytande, större utrymme för andraspråkssvenska och intimisering.
De fem allmänna tendenser man kan peka på för framtidens svenska gäller i första hand
ordförråd och stil. Den svenska grammatiken förblir som sagt stabil, enligt Språkrådet.
Gällande teknifieringen beskriver Språkrådet att den nya tekniken framför allt att de senaste
tio åren givit oss nya sätt att använda språket: e-brev, chat, sms, avancerade röstbrevlådor och
webbplatser. Det har bland annat lett till att vi organiserar texter på ett nytt sätt enligt nya
skrivkonventioner som smilisar och sms-förkortningar, till en friare syn på stavning,
meningsbyggnad och interpunktion som bara skrivs för stunden. Dessa nya sätt att använda
språket har knappast påverkat svenskan på andra områden; det finns inga smilisar i
tidningsledare, och i en lärobok stavar man inte som i sms, enligt Språkrådet. Enligt Svenska
Språknämnden (2005) innebär teknifiering att det har utvecklats andra sätt att skriva bland
annat chat –och smsspråk.
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Som förklaring på begreppet visualisering, menar Melin (2007), att texter har blivit mer
visuella och detta genom att fokusering inte enbart läggs på innehållet utan även själva
layouten, såsom bilder, diagram, teckenstorlek, färg, bakgrund med mera. Allt för att göra
texten lättare för läsaren att ta till sig. Användande av förkortningar som exempelvis iofs (i
och för sig) och initialord som exempelvis ac (air condition) är exempel på ett sätt att
visualisering.
Enligt Melin (2007) föds nya ord tillsammans med nya behov, eftersom språket är en spegel
av samhället, det vi har runt omkring oss. Ofta handlar det om lånade ord från andra språk
som smyger sig in i vårt språkanvändande. Detta kallar Melin engelskt inflytande. Ord som
exempelvis airbag, softa, mejla, agenda och e- post kommer från engelskan som idag är ett
rådande världsspråk.
Enligt Svenska språknämnden (2005) ställer sig många avvisande när språk börjar användas
på ett nytt och annat sätt än tidigare. Det är ofta här språkriktighetsfrågor får sitt ursprung.
Uttryckssätt som tidigare betraktats som vardagliga och talspråkliga tar sig in i skriftspråket i
olika sammanhang gör att många reagerar. Dock menar de att språk ständigt förändrar sig och
att det finns många skäl till språkförändringar.

3.4 Tidigare forskning
Teleman (1979) skrev redan år 1979 att det är ett dilemma för pedagoger när det gäller att
tolka läroplanen. Pedagoger ska stimulera elevers skaparglädje, tillfredsställa deras
uttrycksbehov samtidigt som eleverna ska ha klart för sig skillnaden mellan vårdat och
ovårdat språk i tal och skrift. Detta skriver Teleman utefter den då rådande läroplanen Lgr 69
där han beskriver pedagogers dilemma angående undervisning i skrivning. Vidare skriver han
att mycket vore vunnet om pedagoger och elever visste vad fel i skriftspråk är, varför man gör
fel och vilka konsekvenser det får under olika förutsättningar. Han skriver också att [det är
bättre att eleverna skriver fel och får fram vad de vill ha sagt än att de återger ett mera torftigt
innehåll absolut korrekt.] (Teleman, 1979, s. 156)
Teleman skriver även att ett sådant här dilemma innebär att det är en normkonflikt mellan vad
som anses normalt i olika sammanhang, i detta fall skolan, hemmet, samhället med mera.
”Undervisningen måste därför ge insikt i de olika normsystemen och deras historiska
förutsättningar. Eleverna måste förstå varför det offentliga språket uppstått och varför
privatsfärens språk är annorlunda”, hävdar Teleman, (1979, s.158).
Enligt Melin (2007) är det svårt att se språkförändringar från dag till dag men om man ser på
språkhistorien under ett längre perspektiv har det skett små förskjutningar. Exempelvis
beskriver han att svenska språket tog en nyvändning efter andra världskriget då
kvällstidningen Expressen representerade en ny typ av medium till skillnad från tidigare då
tonen var stramt statligt styrd och mycket traditionell. Språktonen blev med Expressen
folkligare, enklare och direktare. Utvecklingen gick mot att språktonen blev kortare, intimare,
mer internationellt, mer visuellt och till och med mer muntligt. Melin skriver vidare att det
inte är konstigt om man kan känna sig förvirrad av utvecklingen. Språket blir alltmer
internationellt och visuellt men samtidigt är det det vardagliga pratet som gäller. Förvirring,
menar Melin, kan leda till osäkerhet om vad som är rätt och fel, lämpligt och olämpligt.
Guy Merchant är en professor i läs –och skrivkunnighet och koordinator av ”the Language
and Literacy Research group” vid Sheffield Hallam University. Han är specialiserad på
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forskning inom området digital läs –och skrivkunnighet i formella och informella
undervisningssituationer. Merchant (2001) menar att språkliga förändringar har uppstått och
fortsätter att uppstå. Den främsta och mest markanta förändringen som skett är i området tal –
och skrivskillnader. Internets chatforum och snabba möten tillåter oss att interagera med vem
som helst som är ute i cyberspace. Dessa situationer tenderar att medföra att vi ”pratar” mer
vitt och brett än någonsin. Vidare menar Merchant att nivåerna på formaliteten och intimiteten
varierar väldigt när det gäller kommunicerande via e-mail och sms. Detta är tack vare den
ökande globaliseringen med kommersiella intressen. I Merchants avhandling nämns det också
hur det finns oro för skrivkunnigheten hos elever, då det blivit en ökad influens utav ”ny
media”. Nyligen har det skett försök att återigen införa den formella grammatiken i den
engelska läroplanen. Dessutom nämns det även att undervisningssystemet är i stort behov av
att arbeta fram instrument för rättning.
Även aktörer som inte har självklar forskningsanknytning har uttalat sig om språkförändringar
och följder. Strax innan millennieskiftet skrev bland annat Strömquist (2000) att det skulle bli
spännande att se vart utvecklingen för oss gällande den nya kommunikationsformen
chatspråket, som så snabbt blivit ett sätt att skriva. Hon frågade sig om denna
kommunikationsform kommer att hålla sig till just chatspråk eller någonting annat.
Jack Lynch (2008) som har skrivit The English Language: A User’s Guide har en on-linetjänst som kallas Grammar and style, en hemsida att besöka för språkfrågor i engelska. Lynch
är ingen lingvist men är professor på ett universitet och har specialiserat sig på engelsk
litteratur. I sin inledning på hemsidan skriver han att språk förändras och att engelskan ändras
därför att alla språk ändras. Ingen har någonsin lyckats att stoppa den utvecklingen och det är
bara att vänja sig vid detta faktum. Nya ord tillkommer, gamla försvinner och ord får nya
betydelser. Hade inte språken utvecklats hade vi talat och skrivit som för flera hundra år sedan
vilket låter absurt idag, menar Lynch.
Lindström (2000) menar att språkförändringar ofta uppfattas av gemene man som något
negativt, att språket blir slarvigare. Han menar att folk klagar och alltid har klagat på att
språket, via ungdomar, försämras. Dock menar han att detta är en myt och att resonemanget
om slarv är helt ohållbart. Han menar att reducering och förenkling av språket hör till språkets
grundväsen. Det har alltid varit så. Det är inte bara nu de äldre klagar på de yngre att de inte
vårdar språket. Klagade gjorde även generationen före dem som idag hör till den äldre
generationen. Människan ger inte ut mer än vad som behövs för att kommunikationen ska
fungera. Det vill säga, om en stavelse är överflödig, kommer den att försvinna. Det är alltså
”slarvet” som för oss dit vi är nu och det kommer att föra oss vidare genom mer ”slarv”.
På Tolvåkerskolan i Löddeköpinge utanför Malmö arbetar Jörgen Birch- Jensen som svensk –
och engelsklärare samt biträdande rektor. Han är även författare och har skrivit boken Från
rista till chatta. (2007) Där beskriver han sin teori att svenskan i framtiden kommer att bli allt
mer förenklad. Det gäller både grammatik och att det sker en utveckling mot en mer
uttalsenlig stavning. Han kan tänka sig en utveckling mot att ord som "lade, sade, sådan,
sådana, sådant och sedan" - helt försvinner i skriftlig form och ändras till talspråkets varianter:
"la, sa, sån, såna, sånt och sen (utan apostrofer)". Orden "sin, sitt och sina" är något många har
problem med och det är också möjligt att dessa pronomen försvinner så småningom, menar
han. Boken är skriven ur ett pedagogiskt perspektiv då han anser att detta är viktiga aspekter
att diskutera i dagens skola som är en betydelsefull plattform där svenska språket gror,
utvecklas och används. ”I takt med det svenska samhället och den tid och värld som Sverige
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har befunnit sig i har förändrats, har också behovet av ord och uttryck förändrats.” (BirchJensen, 2007, s. 92)

3.5 Empiriska studier
Språket har alltid ändrat sig och blivit influerat av andra språk, det är inget nytt fenomen.
Under Hansatiden var svenskan oerhört influerat av tyskan och på 1700-talet dominerade
franskan. Hård af Segerstad (2002) anser att det är en naturlig utveckling att språket
förändras. Idag påverkas vi av tekniken som finns runt omkring oss och det ändrar vårt sätt att
skriva. Hård af Segerstad är språkforskare på Göteborgs universitet och har skrivit en
avhandling om unga människors förändrade språk.
Genom insamlande av material från fyra olika områden upptäckte hon att unga människor
uppvisade en enorm kreativitet när det gällde att uttrycka sig med hjälp av sms- och
chatspråk. De fyra områdena hon undersökte var email, webchat, instant messaging och SMS.
Föräldrar och lärare hade visat stor oro över att eleverna inte lärde sig svenska ordentligt. Men
som Hård af Segerstad anser så utesluter inte det ena det andra, IT- revolutionen är på väg att
skapa en stor förändring i vårt förhållande till språket. Hon tror inte att svenskan i framtiden
kommer att upphöra som språk. Hon menar att skriftspråket och talspråket närmar sig
varandra mer och mer i vissa situationer. Detta mycket tack vare den kommunikation med
varandra i realtid som finns idag. Hon har en teori att det som tänks ska skrivas ner fort
eftersom den kommunikation hon observerat innebär snabba, direkta och korta meddelanden.
Enligt Hård af Segerstads forskning är förändringar i språket inget som behöver bekymra oss.
Förändringar behöver inte innebära försämringar utan istället bör förändringarna välkomnas
och därmed möjligheterna, eftersom utvecklingen ändå inte går att stoppa. (Hård af Segerstad,
2002)
Norberg Brorsson (2007) som har utfört en kvalitativt inriktad studie med etnografisk ansats,
med materialinsamling och analys intresserade sig för skrivande och skrivkontexter i
grundskolans senare år. Hon nämner hur stor betydelse textens, yttrandets, utformning och stil
har i vilket sammanhang skrivandet sker i. Följden blir att skrivandet och texterna blir uttryck
för olika slags diskursmiljöer. I skolan utvecklas den s.k. skolgenren som innebär att det i
skolan utvecklas ett speciellt skrivande. Skolan är en betydelsefull diskursmiljö där det ställs
krav på eleverna att de ska ha kännedom om olika textnormer och språkliga konventioner.
Enligt Norberg Brorsson (2007) är responsen som ges från pedagogen av de skrivna texterna
av stort värde eftersom det är helt avgörande för elevens fortsatta skrivande. Pedagogen har
gett ramarna till eleverna för vad som gäller genom att ha tolkat läroplan och styrdokument.
Detta har pedagogen förmedlat både medvetet och omedvetet och eleverna skriver utefter
dessa ramar. Enligt Norberg Brorsson så har alla skrivaktiviteter i skolan samma mottagare,
det vill säga pedagogen. Detta även om det officiellt tränas olika genreskrivning. Det är i
slutändan en och samma mottagare som bedömer och avgör om eleven gjort ett bra jobb eller
inte utefter hur just den pedagogens åsikter om vad som är rätt respektive fel.
Norberg Brorssons (2007) resultat visade att en av pedagogerna i de undersökta klasserna tog
hänsyn till två aspekter vid bedömning av skriftliga texter; innehåll och språk. Denna pedagog
ansåg att språkriktigheten var viktig och hon försökte lägga en god grund i sin undervisning
för att skapa förutsättningar för att eleverna skulle lära sig ett så korrekt skriftspråk som
möjligt. Responsen på de skrivna texterna kunde hon ge både muntligt och skriftligt och detta
togs emot på olika sätt från eleverna. Pedagogen föredrog att ta det muntligt då hon ansåg att
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dialogen var värdefull, men använde sig även av skriftlig respons. Några elever upplevde
dock att den skriftliga responsen var bäst då det minimerade risken att andra hörde vad som
sades. Denna pedagog upplevde att hennes elever var relativt omotiverade och svåra att få
engagerade till att skriva även om de trots allt skrev. Eleverna upplevde att skrivuppgifterna
var för styrda, men att de behövde ha goda kunskaper i svenska och att de därmed ville ha
respons på felen i deras texter. Denna pedagog ansåg att positiv respons var det viktigaste, så
hennes respons lyfte framför allt det positiva med texten samt något som kunde förbättras
beroende vilken elev det var.
En annan av de pedagoger i Norberg Brorssons (2007) studie gav muntlig respons under
själva skrivprocessen och en skriftlig kortfattad respons när texten lämnats in för rättning.
Under själva skrivprocessen använde han sig även av responsgivning eleverna emellan då de
fick möjlighet att genom positiv kritik stödja och utveckla varandras texter. Han ansåg att
dialogen och samspelat var utvecklande och hjälpte eleverna framåt i kunskaperna. I den
skriftliga responsen rättade han språket och gav kommenterar till innehållet. Han rättade bland
annat talspråksformer och felaktig användning av personliga pronomen när han rättade
formen på språket. Han markerade även talspråksbaserat skriftspråk genom att stryka under i
texten på platser där det exempelvis stod nåt.

4. Teoretiskt förhållningssätt
Som grund för vårt arbete har vi valt att luta oss mot den brittiske sociologen och lingvisten
Basil Bernsteins teorier som menar att förändringar i språket sker genom samspel eller
spänningar mellan olika grupper i samhället. I Norlund (2009) kan det utläsas att Bernsteins
teori varit under utveckling under de senaste 40 åren, där det ständigt i teorin har varit viktigt
med ”officiell skolkunskap” och ”lokal vardagskunskap”. På 1990-talet införde Bernstein nya
benämningar för dessa begrepp, och de var vertikal och horisontell diskurs. I Bernstein (2000)
nämns det att den horisontella diskursen ses som den muntliga formen, alltså något vardagligt
som inte är lika djupt rotad kognitivt som den vertikala diskursen. Däremot den vertikala
diskursen betraktas som den skrivande formen, där kunskapen förväntas gå mer djupgående.
Bernstein (2000) beskriver sambandet mellan vad styrdokumenten säger, vad skolan skapar
för tillfällen och hur pedagogen agerar. Bernstein menar att antingen kan pedagogen vara en
”gateopener” eller en ”gatekeeper”. Med detta menar han att pedagogen är aktören, och i detta
fall en metaforisk port mellan styrdokumenten och hur pedagogen agerar i skriftliga
rättningssituationer. Antingen så agerar pedagogen som en gateopener vilket betyder att
pedagogen har tolkat styrdokumenten på det viset att skolan ska vara en plats där eleven lär
sig korrekt och formell kunskap, alltså aktiviteter som har den vertikala diskursens drag. Detta
visar sig i att pedagogen rättar elevernas texter och påpekar fel som exempelvis
teknifieringsfel. Motsatsen är att pedagogen kan bli en gatekeeper, vilket innebär att
pedagogen inte rättar exempelvis teknifieringsfel. Då agerar pedagogen mot den horisontella
diskursens drag vilket är motsatsen till den vertikala diskursens drag.
Enligt läroplanen (Lpo 94) bör skolan ge tillgång till den vertikala diskursens drag, alltså
något som bedöms och betygsätts. Exempel på detta är att skriva en saga med korrekt
svenska, där språket granskas av pedagogen. Styrdokumenten finns för att peka ut vad som är
skrivaktiviteter i den vertikala diskursens drag. Läroplanen och styrdokumenten (Skolverket,
1998 och
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&i
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d=3890&extraId=2087) talar som sagt inte om exakt hur man som pedagog ska bedriva sin
undervisning. Men det underliggande målet är att styra in eleverna i den vertikala diskursen,
då eleverna skall kvalificeras vidare till fortsatta studier eller till arbete. Detta sker trots att
läroplanen är full av tidigare nämnda formuleringar som innehåller begrepp som exempelvis
lustfyllt, erfarenhetsbaserat, elevnära, meningsfullt med mera. Och som kan skapa ett
dilemma för pedagoger då de tolkar läroplanen och styrdokument och sedan hamnar i
rättningssituationer där de ska agera i förhållande till uppdraget att också ge elever tillträde till
den vertikala diskursens. Norlund (2009) beskriver att det finns en förbindelse mellan den
horisontella och vertikala diskursen där skolan förväntas bidra i övergången till den vertikala
diskursen.

5. Metod
För att fånga hur lärare funderar kring sitt agerande i rättningssituationer gällande
språkförändringar så som teknifiering, visualisering och engelskt inflytande använde vi oss av
intervju samt stimulated recall. Metoderna intervju och stimulated recall kommer vi att
beskriva tydligare nedan.
I vår undersökning ville vi få fram hur pedagogerna tänkt och resonerat i rättningsprocessen
av elevens text, hur de använder sig av ”rödpennan” och vilka motiv de anger. Vi var
intresserade av att få fram pedagogernas förhållningssätt och tankar kring rättning, vilka
motiv de hade för sitt agerande och deras funderingar kring språkliga förändringar då vi tror
att pedagogernas funderingar kring språkliga förändringar påverkar deras sätt att agera i
rättningssituationer.
Med hjälp av den kvalitativa metoden stimulated recall ville vi få djup kunskap om hur
pedagoger tänker kring dessa språkliga förändringar och ”rättning” av elevernas texter. Vi
menar att vi kunde få ett mer tillförlitligt resultat om vi lät pedagogerna rätta en text på det
sätt som de brukade rätta, än om vi bara hade intervjuat dem om deras rättningsprocess.
Framförallt ger metoden både pedagogen och oss möjligheten att ta del utav pedagogens
reflektion och tankar, vilket kan leda till ökad medvetenhet hos pedagogen.
Eftersom vi skulle intervjua pedagoger betydde det att vi var tvungna att tänka på de etiska
principerna vilka vi kommer att presentera senare i metodavsnittet.

5.1 Kvantitativ och kvalitativ metod
Det finns två olika forskningsmetoder att samla in data på när ett visst fenomen ska
undersökas. Dessa metoder är kvantitativ och kvalitativ forskning. Som Patel och Davidsson
(1994) skriver så syftar dessa beteckningar på hur man väljer att bearbeta och analysera den
insamlade informationen. ”Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning
som använder sig av statistiska bearbetnings –och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad
forskning menar man sådan forskning som använder sig av verbala analysmetoder.” (s.12)
När det rör sig om kvalitativ metod är syftet att skaffa sig en annan och djupare kunskap än
den kunskap som ofta utvinns av en kvantitativ metod. Det innebär att respondentens tankar
och uttryckssätt lyfts fram. Som undersökare antas inget i förväg utan fokus ligger på
respondentens tankar och tyckande. Vid utförandet av kvalitativa undersökningar används
främst redskapen observation och intervju. Det går även att utföra en kvalitativ bearbetning av
texter, exempelvis en artikel eller dagboksskrivning. Samt bearbeta och analysera en
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videoinspelning eller ett ljudband. En annan aspekt som skiljer kvantitativ och kvalitativ
forskningsmetod är att det ofta är praktiskt att under en kvalitativ undersökning göra löpande
analyser. Fördelen med att reflektera och analysera direkt efter att en genomförd intervju eller
observation är att det kan ge berikade tankar om vad som förbisetts utav den som intervjuat.
Eller om respondenten har uppfattat någon fråga på ett annat sätt som intervjuaren inte
förutspått. Samt kan nya idéer kan uppstå hur arbetet bör fortgå. (Patel & Davidsson, 1994)

5.2 Stimulated recall
Stimulated recall är en kvalitativ metod som innebär att vi får en djupare kunskap om hur
pedagogerna, i vårt fall, agerar och vad de anger för motiv för sitt agerande.
Under 1980-talet blev videoupptagning en del inom forskningen som kallas ”Teacher
Thinking” forskningen. Som Alexandersson (1994) beskriver är stimulated recall en utvecklad
form av intervjumetod. Detta är en metod som används för att generera data, där man med
hjälp av ljud- och/eller videoinspelning kan dokumentera en intervjupersons verksamhet.
Efter genomförd inspelning får den intervjuade höra/se det dokumenterade materialet och får
på så vis en möjlighet att reflektera och kommentera det inspelade materialet. Stimulated
recall skall precis som namnet avslöjar stimulera och påminna den intervjuade om sitt
tänkande under det dokumenterade genomförandet. Denna metod följer ingen specifik
manual, utan kan skilja sig åt beroende på forskningsintresse, intervjutekniker och vilken
möjlighet den intervjuade har att ge uttryck i ord. (Haglund, 2003)
Stimulated recall kan ses som ett komplement till metoden intervju och används främst när
intresse finns av pedagogernas kommentarer kring sitt arbete. Enligt Alexandersson (1994)
beskrivs stimulated recall ”som en metod att påminna en person om det egna tänkandet under
en tidigare episod”. (s 34) Metoden ger pedagogen möjlighet att efter en inspelning beskriva
vad de hör, ser och upplever, samt kommentera. Under 1980 –och 1990-talet blev det ett
centralt inslag inom Teacher thinking forskningen att integrera samtals –och intervjumetoder.
På så vis är utgångspunkten att pedagogen fritt ska berätta, vilket ger ”röst åt lärarna”.
Stimulated recalls utgångspunkt kan som Alexandersson (1994) beskriver förknippas med
John Deweys pedagogiska och filosofiska tänkande eller i de analyser som Donald Schön gör
av reflektionsbegreppet. Reflektionen hos människan, vilket innefattar utforskning och
upptäckande, såg Dewey som en ständigt återkommande kunskapsprocess. Reflektionen
kommer ur en situation man upplevt, som antingen överraskar oss eller fångar vår
uppmärksamhet. Reflektionen startar när vi upplever mer eller mindre förvirring, tvivel eller
vånda. I Alexandersson nämns det att Dewey menar att det gäller att skapa sig en mening i
själva handlingen, både intellektuellt och känslomässigt. Den drivande kraften i
reflektionsprocessen är vårt behov av att hantera svårbegripliga situationer. Enligt
Alexandersson menar Dewey att reflektionen kännetecknas ”av en inre dynamik, av
kreativitet, av kritiskt ifrågasättande, av nyskapande och av att tidigare föreställningar
omtolkas”. (s 35)
Vidare nämns det i Alexandersson (1994) att den professionelle praktikerns kunskap,
exempelvis pedagogen, kan utvecklas först om den tydliggörs av personen själv. Det beskrivs
att kunskapen uppstår när man reflekterar över de egna handlingarna. Antingen under tiden då
handlingarna genomförs (reflection-in-action) eller att reflektionen sker vid ett senare tillfälle,
efter handlingarna ägt rum (reflection-on-action). Denna process innebär att man för en
konversation med själva situationen. Den praktiska kunskapen utvecklas genom att man
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ständigt omprövar situationer och de sätt och strategier man använder för problemlösning. Att
som människa vara reflekterande ger en ökad medvetenhet och mod till risktagande i livet.
Stimulated recall kändes lämplig som metod eftersom vi var intresserade av att ta del av
pedagogernas reflektion efter deras handling (reflection-on-action). (Alexandersson, 1994). Vi
gjorde inte en traditionell variant av stimulated recall utan en egen version som passade vårt
syfte, där vi lät pedagogerna rätta en fiktiv elevtext. Vår egen version av stimulated recall låg
som grund för intervjun som skedde efteråt där vårt största fokus låg.
Vi valde att använda oss av metoden stimulated recall eftersom vi ville se med egna ögon hur
pedagoger agerade i rättningssituationer och framförallt hur de resonerade kring sin egen
rättning efteråt. I förlängningen innebar detta att vi fick ta del av pedagogernas tankar kring
språkförändringar som är avgörande när de rättar elevtexter. Vi ansåg att enbart intervju
skulle kunna innebära att pedagogerna svarade annat än hur det såg ut i verkligheten.
Stimulated recall gav oss även möjligheten att ta del av pedagogens beteende, kroppsspråk
och ansiktsuttryck under rättningens gång. Vi ville som det beskrivs i Alexandersson (1994)
få ta del av pedagogernas reflektioner över sitt eget rättande. Vi valde att inte filma
pedagogerna för att de själva skulle kunna se deras agerande utan istället tittade vi
tillsammans på deras rättade texter för att de skulle reflektera över sitt eget agerande.

5.3 Intervju
Intervju görs när det önskas information om hur en person uppfattar eller känner inför en
specifik företeelse. Intervjuaren har en särskild avsikt eller ett syfte med utfrågningen. Detta
är alltså inte det samma som vardaglig kommunikation där personer utbyter frågor och svar. I
detta fall handlar det om att intervjuaren vill få information som han/hon sedan systematiskt
samlar in. Men som Lantz (1993) skriver så måste särskilda krav ställas vid utfrågningen för
att det ska vara ett användbart redskap. Respondentens svar måste därför ha en tillförlitlighet
som gör det möjligt att dra en slutsats samt möjligheten att kritiskt granska resultaten.
En intervju kan utföras på olika sätt, beroende på vilken information som söks. I den öppna
intervjun ställer intervjuaren en omfattande fråga som respondenten ska resonera kring.
Respondenten beskriver sin verklighet och sina erfarenheter och intervjuarens uppgift är att
försöka se verkligheten ur respondentens perspektiv. Intervjuaren är ute efter så grundliga
svar som möjligt, inte något mätbart. I den öppna intervjun är det respondenten som
”bestämmer” vart hän intervjun lutar, alltså respondenten avgör vad i sammanhanget som den
vill lägga vikt på. Följdfrågor ställs beroende på respondentens svar eftersom intervjun är
öppen. (Lantz, 1993)
I den strukturerade intervjun är intervjuns förlopp bestämt i förväg. Intervjuaren har
formulerade frågor som ställs till respondenten i en bestämd ordning och respondenten har
förutbestämda svarsalternativ att välja bland. Eftersom intervjun är strukturerad kan den
liknas vid en muntlig enkät och vid många intervjuer kan resultaten enklare jämföras och
mätas, eftersom alla respondenter har fått likadana frågor och svarsalternativ (Lantz, 1993).
Vi valde att utföra en öppen intervju eftersom vi var intresserade av få grundliga svar som
möjligt och inte låsa oss vid specifika förutbestämda frågor. Intervjuns förlopp var inte utav
oss bestämt på förväg utan fokus för oss låg på vad respondenten ville lägga vikt på. Eftersom
vårt fokus låg på att få reda på pedagogernas tankar kring språkförändringar i elevers
skriftspråk passade den öppna intervjun oss bra.
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5.4 Elevtext
Syftet med att använda oss av en fiktiv elevtext var att ha den som ett diskussionsunderlag i
intervjun. Detta innebär att metoderna stimulated recall och intervju för vår del gick in i
varandra och kompletterade varandra och redskapet blev därmed en elevtext för pedagogerna
att rätta.
Till vår hjälp när vi konstruerade elevtexten hade vi offentliga autentiska elevtexter där vi
kunde plocka ut och använda oss av de mest vanligt förekommande språkliga företeelserna.
Vi såg främst att det förekom talbaserat språk, förkortningar och smilisar. Det förekom även
pronomenfel och dataspråk. Dessa autentiska elevtexter har vi samlat på oss under vår
verksamhetsförlagda utbildning då vi genom elevers medgivande fått lov att kopiera och spara
deras olika texter för eget bruk.
Texten vi konstruerade var en berättelse på drygt en A4-sida (Bilaga 1+2), som var tänkt vara
skriven av en elev i årskurs fem. De språkliga företeelser som förekom i de autentiska
texterna innefattas i de benämningar som både Melin (2007) och Språkrådet tar upp:
teknifiering, visualisering och engelskt inflytande, som är tre utav fem företeelser som
påverkar språkförändringar. De två övriga begreppen är intimisering och andraspråkssvenska
och dessa valde vi bort därför att vi ville fokusera mer på de förstnämnda tre begreppen som
vi såg förekom mest i de elevtexter vi tittat på. Det förekom även i de autentiska texterna
andra språkliga företeelser som vi valde att benämna talbaserat språk där vi valde att lägga
pronomenfel och avsaknaden av ändelser under denna benämning. Detta på grund av att dessa
språkliga företeelser inte passade in under Melins och Språkrådets tre förstnämnda begrepp.
Möjligen kan gränsen mellan teknifiering och talspråksbaserat språk diskuteras då gränsen
kan tänkas vara hårfin. Att skriva som det låter, det vill säga exempelvis blunda istället för
blundade, kan vara både talspråksbaserat men även teknifiering då det innebär att man sparar
två bokstäver i ett eventuellt meddelande, exempelvis ett sms. Att ha med i tanken är också att
dessa talspråksbaserade företeelser kan vara kopplat till varje enskild elevs språkförmåga samt
elevens utveckling och ålder.
Vi skrev en funktionellt innehållsmässig text där vi blandade in talbaserat språk, teknifiering,
visualisering och engelskt inflytande. Vi valde att fokusera utformningen av texten på
talbaserat språk och teknifiering då detta var det som förkom mest i de autentiska texter vi
tagit del av. I de autentiska texterna förekom även visualisering och engelskt inflytande men
dock inte lika mycket, därför valde vi att inte ha med lika mycket av detta. Istället bestämde vi
oss för att ta upp detta mer specifikt i diskussionen efter rättningen eftersom det var i
diskussionen kring pedagogernas funderingar vårt fokus låg.
Exempel på ord vi använt i texten som symboliserar
• Teknifiering: mkt, å och oxå
• Talbaserat språk: va, blunda och hons
• Visualisering: smilisar
• Engelskt inflytande: Acn

5.5 Urval
I vår undersökning deltog åtta pedagoger och de har varit alldeles ”vanliga” pedagoger som
undervisar i årskurs 4-6. Anledningen till att vi att vi valde pedagoger som undervisar i just
dessa årskurser var att eleverna kommit så pass långt i sitt skriftspråk jämfört med tidigare
åldrar. På grund av att vår utbildning riktar sig mot grundskolans tidigare åldrar var det heller
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inte ett alternativ att genomföra undersökningen med pedagoger som undervisar i
grundskolans senare år. Detta på grund av att elevernas skriftspråk i grundskolans senare år är
mer inriktat på det formella jämfört med de tidigare åren, vilket gör att vi tror att elevernas
skriftspråk i grundskolans tidigare år är mer ”fritt”, vilket passar vårt undersökningsområde.
Dock är grundskolans senare år relevant för vår undersökning, i diskussionen med
pedagogerna och koppling till styrdokument, då alla årskurser i skolan hänger ihop och har ett
samband. Pedagogerna arbetar på alldeles vanliga skolor i en vanlig mellanstor svensk stad.
Urvalet skedde genom att vi slumpvis ringde runt till olika skolor och presenterade vår
undersökning och frågade om de ville delta. De vi har intervjuat har olika lång utbildning,
olika lång tids yrkeserfarenhet och bestod blandat av kvinnor och män på grund utav att vi
inte ville begränsa oss till en viss grupp pedagoger. Vi har av etiska skäl valt att ge de
pedagoger vi intervjuat fiktiva namn. Dessa är Anders, Lina, Pia, Lena, Anna, Bengt,
Elisabeth, Cecilia.

5.6 Genomförande
Samma vecka som vi konstruerade elevtexten tog vi kontakt med vanliga skolor i en vanlig
mellanstor svensk stad. Vi sökte vanliga pedagoger som undervisade i årskurs 4-6 som ville
delta i vår undersökning gällande rättningssituationer. Vi anpassade oss efter deras önskemål
angående passande intervjutider och hade därmed åtta olika intervjuer under två veckors
period.
Vid första telefonkontakten med pedagogerna berättade vi i stora drag vad vår undersökning
handlade om. Detta skedde för att uppfylla informationskravet, men vi var försiktiga med att
berätta för mycket då vi inte ville att pedagogerna skulle bli påverkade i en speciell riktning
innan intervjutillfället.
Vid intervjutillfällena befann vi oss på pedagogernas arbetsplats, i deras klassrum eller i
personalrummet. Innan vi lämnade ut elevtexten bad vi dem att ”rätta” som de brukar göra,
alltså exempelvis använda samma sorts penna, markera och kommentera precis som vanligt.
Vi var medvetna om att alla rättningssituationer ser olika ut och att det skiljer sig från tillfälle
till tillfälle. Därför poängterade vi för pedagogerna extra noga att agera som de vanligtvis
gjorde innan de fick rätta texten i lugn och ro. Efteråt när diskussionen ägde rum ville vi se
om de tog upp om deras rättning är situationsberoende eller inte.
Efter att de fått den tid de behövde för rättandet gick vi igenom hur de hade gjort och hur de
hade tänkt kring texten för få fram deras åsikter och reflektioner kring sin egen rättning.
Samtalet var relativt öppet och fritt eftersom vi inte ville styra in dem på ett speciellt spår,
dock såg vi till att dialogen höll sig inom området genom våra i stora drag förberedda
intervjufrågor.

5.7 Etik
När någon form av undersökning eller forskning i skolans verksamhet ska genomföras är det
av stor vikt att vi som undersökare är medvetna om de olika etiska regler som finns. Det är
vårt ansvar att se till att de personer som deltar inte på något sätt utlämnas eller kan komma
till skada. Som Björkdahl Ordell (2007) skriver har forskningsetiken sin grund i den etik som
finns i det samhälle som forskningssamhället är en del utav.
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När en undersökning ska genomföras är vi skyldiga att följa de forskningsetiska principerna
från Vetenskapsrådet. I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk
– samhällsvetenskaplig forskning från 2002 beskrivs hur viktig och nödvändig forskningen är
för både individernas och samhällets utveckling. Det finns berättigade krav från samhället och
samhällets medborgare att forskning bedrivs, s.k. forskningskrav. Detta benämns i skriften;
”Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig
insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk
skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den
självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden.” (s.5)
Syftet med de forskningsetiska principerna är att upplysa och vägleda om normer och
användbara riktlinjer. Detta sker för att kunna få ett väl fungerande samarbete mellan
forskaren och uppgiftslämnaren, samt för att det ska bli en bra balans emellan
forskningskravet och individskyddskravet. Det finns fyra olika huvudkrav som är
fundamentala för individskyddskravet och dessa är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De åskådliggörs i följande punkter:
•

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiftens syfte.

•

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare
(till exempel om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig
karaktär).

•

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

•

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.
(Vetenskapsrådet 2002)

Det är av stor vikt att vi som genomför undersökningen är väl medvetna om dessa fyra olika
huvudkrav. Dessa krav är våra riktlinjer för hur vi ska förhålla oss och vår forskning. Vi var
därför noggranna med att informera alla som kom att beröras av vår undersökning, däribland
vårt syfte och genomförande. Vi fick ett samtycke utav de medverkande, i detta fall utav
pedagogerna, men det innebar även att de fick avbryta sitt deltagande när de ville. För att
kunna ge de medverkande största möjliga konfidentialitet användes fiktiva namn på de skolor
och de pedagoger som deltog. Anledningen är att det inte skall kunna göras någon koppling
till dem som medverkar i undersökningarna. Vi garanterade även det insamlade materialets
nyttjande, då vi bara har använt materialet från undersökningarna samt det färdiga arbetet för
forskningsändamål.
Vi är väl medvetna om de krav som ställs på oss och de etiska regler som finns vid
genomförandet av en undersökning. Det är vårt ansvar att se till att ingen utav informanternas
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identitet röjs, samt att ingen kommer till skada. För att uppfylla Vetenskapsrådets fyra
huvudkrav gick vi tillväga på följande sätt.
Vi tog i god tid kontakt med de pedagoger som vi önskade delta i vår undersökning. Vi
informerade pedagogen i fråga om vår undersökning och pedagogen fick sedan frågan om
hon/han ville delta. Informationen som pedagogen fick ta del utav kom att bestå av vår
undersökning, dess syfte samt val av metod. Vi var dock lite försiktiga när vi informerade de
deltagande pedagogerna eftersom vi inte ville avslöja för mycket innan de skulle rätta
elevtexten. Vi ville inte riskera att påverka eller ”färga” deras svar på grund av för mycket
information. Självfallet var vi medvetna om att vi skulle informera det som var nödvändigt, så
att ingen pedagog kände att de fått felaktig information. Vi respekterade även om någon av
dem som valde att medverka från början av någon anledning valde att avbryta sitt deltagande,
men detta skedde inte. Vi såg även till att de namn som skulle förekomma i vår undersökning
var fiktiva, detta för att skydda individen och för att ingen koppling skulle kunna göras till
pedagogen eller skolan. Vi behandlade all insamlad dokumentation och material som
konfidentiellt. Även allt material och det färdiga arbetet användes endast i det syfte som det
var tänkt att användas, och inte till något annat ändamål.

5.8 Reliabilitet
Vi är införstådda med vikten av reliabiliteten när en kvalitativ undersökning genomförs och
för att säkra reliabiliteten i vår undersökning tog vi del av varandras material kring de
intervjuer vi gjort på egen hand. Vi läste varandras anteckningar och berättade ingående för
varandra om intervjutillfällena.
Thurén (1991) skriver att det är bra för tillförlitligheten att exempelvis vara två personer med
under en intervju och att det är fler än en observatör vid en observation. Detta hade vi ingen
möjlighet att göra då vi hade kort tid på oss och vi var på olika skolor vid olika tidpunkter.
Dock har vi gått igenom varandras insamlade material och kunde på så sätt reflektera och
kommentera varandras resultat. Att granska varandras resultat var ett bra sätt eftersom vi
lyssnar och tolkar på olika sätt. Genom att vi granskade varandras intervjuer höjdes
reliabiliteten eftersom vi tolkade materialet utifrån våra egna erfarenheter och perspektiv.

5.9 Analys/bearbetning
Efter alla intervjutillfällen samlade vi ihop materialet, det vill säga de rättade elevtexterna och
våra intervjuanteckningar. För att få en struktur på det insamlade materialet och
respondenternas svar och tankar spaltade vi upp materialet i olika delar. Vi fokuserade på
olika frågeställningar utifrån vilka vi gick igenom vad respondenterna tänkt. Vi analyserade
diskussionssvaren och de rättade elevtexterna och jämförde vad pedagogerna uttryckt, utfört
och tänkt i relation till begreppen teknifiering, visualisering och engelskt inflytande.

6. Resultat
I följande avsnitt kommer vi att presentera hur lärare agerar i rättningssituationer och vad de
anger för motiv för sitt agerande och sina tankar kring språkliga förändringar. Detta gör vi
utifrån tre av de fem olika tendenser som både Melin (2007) och Språkrådet
(http://www.sprakradet.se/) tar upp som avgörande för de språkliga förändringar som finns
just nu: Teknifiering, visualisering, engelskt inflytande, intimisering och andraspråkssvenska.
Vi fokuserar på teknifiering, visualisering och engelskt inflytande. Vi har även med begreppet
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talbaserat språk eftersom detta är en av fyra delar som genomsyrar den fiktiva texten som låg
till grund för de diskussioner vi hade med pedagogerna. Resultatet baseras på pedagogernas
agerande men framförallt vad som framkom under intervjudiskussionen. Innan vi går in på de
fyra olika delarna beskriver vi andra resultat vi fått fram genom intervjuerna som är relevant
för studien men inte passar in under avsnitten teknifiering, talbaserat språk, visualisering och
engelskt inflytande.
Beroende på hur pedagogen tolkar läroplanen och styrdokumenten blir pedagogens roll
antingen att öppna eller stänga för den vertikala diskursens drag. Bernstein kallar detta
gateopener och gatekeeper. Detta diskuteras senare i 6.5 Slutsats vertikal och horisontell
diskurs. För varje avsnitt har vi en förklaring på definitionen, vårt resultat samt jämförelse
med andra studier.
Pedagogerna i vår undersökning uppger att de vid rättningssituationer använder olika sorters
pennor. De flesta använder blyertspenna och Anders har motiveringen: ”att det är
nedtryckande för eleven att ha en massa röda markeringar i texten för det hjälper inte eleven
framåt”. Anders menar att eleven ska kunna sudda ut pedagogens markeringar efter
rättningen. Cecilia svarade på frågan om valet av penna: ”jag tar vad som finns, ingen speciell
baktanke bakom. Det kan bli allt från blyerts till rödpenna”.
Själva markeringarna görs på olika sätt. Elisabeth och Cecilia ringar in ”felen”, Bengt, Lena,
Pia och Anna stryker under, Anders stryker över det ”felaktiga” ordet och antecknar det
”rätta”, Lina gör en markering i sidkanten vid den rad där ”felet” finns. Bengt, Lena och Pia
skriver en kommentar till eleven i slutet av texten där det fokuseras på innehållet och något
formellt ”fel” som bör åtgärdas. Bengt rättar bara ett stycke och sedan skriver pedagogen
längst ner: ”Rätta de första sex raderna och kom sedan till mig så pratar vi och rättar en bit
gemensamt, sedan fortsätter du själv med det sista.” Enligt Bengt är detta det bästa sättet då
det är så många återkommande ”fel” och att sitta och markera alla dessa är meningslöst.
Anders menar att i vardagliga situationer suddar han ut elevens ord och skriver det rätta
istället, för att slippa kladd i texten.
Majoriteten av pedagogerna fokuserar direkt på det formella i texten och vi kunde se en del
huvudskakningar och suckar samtidigt som de strök över/under, ringade in och kryssade i
kanten. Majoriteten läser texten en gång till för att få en uppfattning om innehållet och det
funktionella. En pedagog, Lena, anser att texten är så pass bra innehållsmässigt att det är fel
att gå in och rätta ”felen” överhuvudtaget.
Texten är innehållsrik och eleven gör bra beskrivningar vilket tyder
på att eleven har lust att skriva, detta kan man döda genom att börja
stryka och kryssa i texten. (Lena)

Pedagogerna poängterar att ibland rättar de ingenting för att fokus ligger på det funktionella,
ibland väldigt noga då fokus ligger på det formella.
Alla rättningssituationer ser olika ut beroende på hur
skrivsituationen ser ut. (Elisabeth)

Pedagogerna rättar olika beroende på vilken typ av skrivuppgift det är och vilken elev det är
En del elever vill och behöver få veta vad som är fel och hur det ska
vara, en del elever är man glad om de skriver något överhuvudtaget
och då kan man inte rätta för mycket. (Anna)
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Flertalet av pedagogerna ställer sig frågande när vi undrar vad de baserar sitt sätt att rätta på.
Några är ovetande om sina motiv och kommer på sig själva att de faktiskt inte reflekterat över
vad de baserar sitt rättande på. Genom vårt samtal konstaterar några att de möjligtvis utgått
ifrån sin egen skoltid då de tillägnat sig sina rättningssätt. Exempelvis via sina egna
erfarenheter av hur deras pedagog rättade deras texter. Anna menar att hennes rättningssätt
som hon har idag är liknade dem som hennes lärare använde till hennes texter när hon var
liten. Anders berättar att han baserar sitt agerande på hur skriften ser ut i samhället i övrigt,
eftersom språkets förändringsprocess lyser igenom i exempelvis media:
Så som det skrivs i tidningar och litteratur är ett bra förhållningssätt.
(Anders)

Majoriteten av pedagogerna lyfter fram vikten av att eleven själv är delaktig i rättningen av
deras språkriktighet. På så sätt lär sig eleverna mer, menar man. Flera av pedagogerna menar
att de genast såg att vår fiktiva text hade många fel, och hade det varit en ”normal”
rättningssituation hade de samtalat med eleven direkt om att kika på texten ytterligare en gång
innan pedagogen rättade vidare. Hade texten sedan varit oförändrad hade pedagogerna rättat
texten tillsammans med eleven. Pedagogerna menar att om en elev får tillbaka en text som är
fylld med rättade fel, kan vi förstöra skrivarglädjen hos eleven.
Det viktigaste är ju att eleven känner glädje att skriva, att man inte
fastnar i små detaljer. (Lena)

Tre pedagoger, Lina, Elisabeth och Anders lyfter fram möjligheten av att eleverna kan hjälpa
varandra gällande rättningssituationer, där en kompis kan rätta texten och ge respons. Sedan
kan eleven själv rätta det allra sista innan renskrivning. På så vis menar pedagogerna att
eleverna med hjälp av varandra i klassen blir varse om sina fel gällande språkriktigheten,
vilket är en bra omväxling till mina kommentarer. (Lina)
Det är bra att träna på att ge varandra respons på det man har
skrivit. Ofta ser man inte vad man själv har gjort för fel, då är det
bra med en kompis. (Anders)
Mina elever får ibland sitta två och två och läsa varandras texter
och hjälpa varandra med rättningen. (Elisabeth)

De flesta pedagogerna är även noga med att påpeka att det inte bara är själva skrivuppgiften
som avgör hur rättandet kommer att gå till utan även själva eleven. Det är olika hur de rättar
beroende på vilken elev det är. Eftersom de känner sina elever vet de vad de kan kräva av
dem. Några elever kan de kräva en korrekthet av ”ut i minsta ord och mening” medan andra
elever inte kan få så många bockar i kanten. Till dessa elever påpekar pedagogerna bara
utvalda delar av ”felen”. Kanske genom att enbart fokusera på att förkortningar skall skrivas
ut.
Jag kanske släpper en skrivsvag mer. (Pia)

Vid frågan om de i arbetslaget diskuterar sådana här saker säger en pedagog att;
det spelar ingen roll om de i arbetslaget bestämmer att vi exempelvis
ska släppa igenom förkortningar och å istället för och så skulle jag ändå
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rätta det i fortsättningen för jag personligen kan inte låta det passera.
Min yrkesheder säger mig att jag måste visa hur det ska vara. (Pia)

Ingen av pedagogerna uppger dock att det diskuteras sådana här språkfrågor i
rättningssituationer även om de vid intervjutillfället kommer på att det är lämpligt att ha just
sådana diskussioner.
Egentligen borde man ha sådana här diskussioner för det är viktigt.
Men det är mycket som är viktigt och mycket som måste diskuteras och
man har inte tid till allt man vill och behöver göra. (Bengt)

Pedagogerna har heller inga gemensamma bestämmelser i arbetslagen hur de ska förhålla sig
och agera i olika rättningssituationer, utan de rättar på ”sitt sätt”. Dock sitter majoriteten av
pedagogerna i sina arbetslag då det är dags att rätta de nationella proven, där de kan fråga och
hjälpa varandra med bedömning och rättning. Pedagogerna menar att fastän det är de själva
som har ”sista ordet”, har de stor hjälp av varandra i dessa rättningssituationer.
Norberg Brorsson (2007) skriver att precis som några av de pedagoger vi intervjuat att de
betygsunderlag vi har innebär förvirring och osäkerhet eftersom de är utformade som de är.
Det är oklart vilka krav som gäller för de olika kriterierna. Men trots att underlagen är
förvirrande så måste underlagen tolkas av pedagogerna och utefter detta ger pedagogen
eleverna skrivnormer att utgå från genom sitt sätt att rätta och ge respons. Utifrån Norberg
Brorssons forskning kan man utläsa att allt som skrivs i skolan innebär att pedagogen är
mottagaren, även om uppgiften är att exempelvis skriva en insändare till en tidning. Det är
pedagogen som alltid är mottagaren som bedömer texten. Enligt pedagogerna vi intervjuat
menar de att de anser att det är viktigt att skilja på olika texttyper och att de rättar därefter.
Men som Norberg Brorsson skriver så skrivs allt för att pedagogen ska kunna bedöma och
dessa skrivnormer är något som pedagogen sätter upp i klassen och som eleverna försöker
eftersträva. Texterna får därmed en underton som är pedagogens, menar Norberg Brorsson,
och för att en text ska kunna göras bättre och elevens egen är själva responsen viktig för att
främja elevens eget tänkande och inte sätta för mycket prägel från pedagogen.

6.1 Teknifiering
6.1.1 Definition av teknifiering
Tekniken har inneburit att vi på relativt kort tid kommit att skriva på ett annat sätt än tidigare,
det vill säga att vi inte enbart skriver för hand och tekniken har gett oss nya möjligheter.
Teknifieringen innebär att vi har andra kommunikationsmöjligheter än tidigare. Vi kan nå
andra människor världen över på ett snabbt och enkelt sätt genom datorn. Det har därmed
utvecklats andra sätt att skriva bland annat chat –och smsspråk. (Svenska Språknämnden,
2005)
Språkrådet (http://www.sprakradet.se/) beskriver teknifieringen genom att den nya tekniken
givit oss nya sätt att använda språket. Detta genom bland annat e-brev, chat och sms. Det har
bland annat lett till nya sätt att skriva så som sms- förkortningar, till en friare syn på stavning,
meningsbyggnad och interpunktion som bara skrivs för stunden.
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6.1.2 Vårt resultat
I vår konstruerade elevtext använde vi oss av olika sorters teknifiering och ett exempel på
detta är meningen: Han tyckte mkt om sina kusiner å ville inte åka hem. Här har den fiktiva
eleven använt sig av förkortning på ordet mycket och ordet och. Majoriteten av pedagogerna i
vår studie har markerat (rättat) samtliga av dessa typer av ”fel” i texten. Enligt pedagogen Pia
så säger hon att:
ord ska skrivas ut och inte förkortas. Detta är jag noga med att förklara
för eleverna, för man skriver inte med förkortningar i texter. Om jag ser
att eleven använder mycket förkortningar brukar jag ha ett samtal med
den eleven om just det. (Pia)

Alla pedagoger förutom Lena och Cecilia ser en tydlig förändring i elevers texter på grund av
den ökade IT-utvecklingen. Förkortningar såsom mkt, isf, och lr uppträder i de texter eleverna
producerar. Pedagogernas teori är att eleverna använder ett visst språk då de sitter och
kommunicerar med vänner på exempelvis MSN Messenger som är en tjänst för
snabbmeddelande och liknande. Effekten blir då att det språk de använder i dessa forum kan
genomsyra texter som de producerar även i skolan. Detta anser de flesta av pedagogerna är
fel. De anser att det är viktigt att skilja på språken eftersom de anser att det är olika sätt att
kommunicera på.
Man ser ju att det har skett en ökning av nya ord som jag inte förstår.
En gång såg jag att en pojke skrivit lol och då fattade jag ingenting! Jag
fick fråga honom vad det betydde för jag hade aldrig hört det innan.
(Anna)

Anna, Pia, Bengt, Lina och Elisabeth medger att ökningen av datainfluerat språk ökat i
texterna och att eleverna lätt kan blanda ihop vad som hör hemma var. Men Anders berättar
att han tagit del utav forskning som visar att elever vet hur de ska använda språket;
elever som t.ex. använder mycket MSN och SMS behöver inte göra det i
text i skolan. Alltså finns ingen koppling. (Anders)

Anders menar att hans elever har god förståelse för var chat –och smsspråket hör hemma
respektive inte hör hemma. Han har bra erfarenheter av elevers förmåga att hålla isär
skriftspråk med chat –och smsspråk. Han menar att de för många diskussioner i klassen om
hur språk bör användas.
I skolan skall eleverna lära sig att skilja på olika sätt att skriva. Därför är
det viktigt att ha levande diskussioner om språkanvändning. (Anders)

Pia och Lena nämner också att det är bra med levande diskussioner där skillnader mellan
korrekt skriftspråk och dataspråk diskuteras. Pia, Lena och Anders menar att de är noga med
att uppmärksamma olika skrivsituationer för eleverna och därmed att det man skriver har
olika mottagare. Det blir därför många bra diskussionssituationer där det samtalas om språket,
när man kan använda olika ord och på vilket sätt man kan använda dem. Alltså att det är
skillnad på att skriva ett brev till sin kompis och en insändare till en tidning. Pedagogerna
menar att eftersom utvecklingen gått så fort den senaste tiden med exempelvis ITutvecklingen, har det blivit än mer viktigt att skilja på skrift –och dataspråk. Motivet till att de
anser att det är viktigt att kunna skilja på skrift –och dataspråk är bland annat med tanke på
elevernas framtid.

25

I en arbetsansökan skriver man korrekt svenska utan förkortningar och
”dataspråk”. (Pia)

Chatspråk, menar pedagogerna, är något tillfälligt som innebär korta och intetsägande
meningar som inte har någon direkt kognitiv förankring. De flesta anser att det kan vara svårt
att kombinera företeelser som har drag av både den horisontella och vertikala diskursen då
chatspråket som sagt bara är något lösryckt, situationsbundet och vardagligt.
Majoriteten av pedagogerna är fast besluten om vikten av att eleverna kan skilja på skrift –och
dataspråk när de producerar texter i skolan. Därmed följer att ”dataspråk” och förkortningar
inte är lämpliga i deras texter. De menar dock att rättningen är situationsberoende, där fokus
på språkriktigheten är olika. Pedagogerna menar att de i vissa fall har en formell språksyn och
ibland en funktionell språksyn, allt är beroende på uppgiften och dess syfte. Lina förklarar:
Det är beroende på situationen hur mycket jag rättar, vad uppgiften är,
om barnen ska skriva loggbok så rättar ju inte jag. (Lina)

Anders, Cecilia, Bengt, Elisabeth och Anna påpekar att de inte brukar rätta texter genom
skriftlig rättning, bara ibland. De brukar istället försöka göra rättningen muntligt med eleven
då de anser att ett samtal kring texten bättre hjälper eleven framåt än att det är massa
markeringar i deras text. De gör alltså rättningen tillsammans så att pedagogen får
berätta/diskutera hur det skall vara istället för att skriva ner det. De anser att samtal kring
texten är det bästa sättet att få fram en bra och korrekt text. Själva samtalet blir en bra
pedagogisk undervisningssituation, enligt pedagogerna, då de kan diskutera exempelvis att det
är skillnad på skrift –och dataspråk.
En pedagog uttrycker en tanke över agerandet kring rättning av förkortningar:
Man ska inte vara konservativ, men ibland tror jag att man måste
vara det! (Anna)

Majoriteten av pedagogerna vill bevara ”det gamla” sättet att skriva, det vill säga utan de
språkliga företeelser som exempelvis dataspråk och förkortningar, i så stor utsträckning och så
mycket det går. En pedagog uttrycker sig dock såhär:
Förändringar är okej, det måste vi lärare hänga med på. Förändringar är
bra, språk ändras alltid. (Bengt)

Några pedagoger anser att det inte är nödvändigt att skrämmas utav att eleverna ändrar på
sättet att skriva. De anser att man kan samtala om det men ser en positiv sida av
förändringarna i språkanvändandet hos eleverna. Att det är en kommunikativ styrka hos
eleverna som utvecklar språket och att vi som pedagoger bör ta tillvara på det istället för att
försöka förhindra det.
Jag har ju sett när min dotter skriver sms och hur hon skriver, med ord
som lr, cs och oxå. Men jag har ju också sett hennes skolarbeten och
där använder hon ju sig inte av det, vilket jag tycker är viktigt och bra!
(Anna)

Pedagogen ser den kommunikativa förmåga som ”de unga” har i och med den nya tekniken,
men hon vill inte ha den i skolan.
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6.1.3 Jämförelse med andra studier och forskning
Dilemmat som uppstår när pedagogerna ska tolka läroplanen fanns som sagt enligt Teleman
(1979) redan på 70- talet. Pedagoger ställs inför svåra val, om de ska öppna eller stänga för
den vertikala diskursen.
Språkrådet tror inte att svenska språket kommer ändra sig så mycket trots teknifieringen, i alla
fall inte i form av någon större dramatisk förändring. Hård af Segerstad (2002) och Lindström
(2000) välkomnar förändringar och menar att det är en självklar utveckling av språket.
Lindström menar också att ungdomars sätt att ändra språket ofta får ta mycket obefogad
kritik. Folk i allmänhet, menar han, tror att språket håller på att försämras i och med all ny
teknik som innebär ett nytt användande av språket. Enligt Merchant gjordes det i England ett
försök att införa den gamla formella grammatiken då det fanns oro att skrivkunnigheten
försämrades av den ökade influensen av ny media.
Så tvärtemot vad Hård af Segerstad (2002) kom fram till i sin avhandling, att elevernas ”nya”
sätt att kommunicera är utvecklande och inget som är något att motarbeta rättar de pedagoger
vi intervjuat dessa ”fel” därför att de anser att det inte hör hemma i texter som skrivs i skolan.

6.2 Talbaserat språk
6.2.1 Definition av talbaserat språk
Som Svenska språknämnden (2005) beskriver så börjar olika uttryckssätt som tidigare
betraktats som vardagliga och talspråkiga, smyga sig in i skriftspråket. Detta sker även i mer
officiella sammanhang vilket leder till många språkriktighetsdiskussioner. Vi var nyfikna på
hur pedagoger förhåller sig till detta eftersom deras förhållningssätt påverkar deras agerande
vid rättningssituationer.

6.2.2 Vårt resultat
Exempel på en mening med talbaserat språk som vi har med i vår konstruerade elevtext är:
”Eftersom de va så varmt räckte de me shorts å linne.” Här har den fiktiva eleven uteslutit
ändelser på ord som exempelvis det, var och med. Skriftspråket har därmed blivit mer likt
talspråket eftersom ändelser utesluts. Ett annat exempel är ”Hons ögon hade inte vant sej vid
ljuset så hon blunda men hon va ändå glad”. Den fiktiva eleven har i denna mening använt
bland annat ”pronomenfel”, där hons representerar hennes.
Dessa typer av ”fel” har vi uppmärksammat i de texter som skrivits av helt ”vanliga” elever
från årskurs fyra till sex som vi analyserade innan vi skrev den fiktiva texten. Eleverna
använder ord som va istället för var eftersom det låter som va i talspråk och om de skriver va
ändras inte betydelsen av ordet, sammanhanget kvarstår. I vår studie har alla pedagogerna
utom Lena markerat (rättat) dessa typer av ”fel” i texten. Enligt Lena har texten ett så pass bra
innehåll så hon vill inte rätta dessa fel.
Pia markerar varje ord med understrykningar i texten som hon anser vara talspråk och inte
skriftspråk, vilket hon noga uttrycker är viktigt att skilja på. Pia berättar att skilja på tal –och
skriftspråk är det första hon tittar på när hon rättar en text.
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Det märks ju att detta är en duktig elev men han eller hon slarvar och
skriver mycket talspråk. (Pia)
Talspråk hör inte hemma i skriftspråk. Det är viktigt för elevens
framtid att kunna skilja på tal och skriftspråk. Hur ska man kunna
skriva en ansökan till ett arbete om man skriver med talspråk? (Pia)

Exemplet hon blunda som vi har med i elevtexten är exempel på talspråk, då det korrekta
sättet att skriva det är hon blundade. Enligt Pia har avsaknaden av ändelser i verbform alltid
existerat, det är inget nytt för den senaste tiden.
Jag upplever att detta inte är något nytt fenomen, under alla mina år
som lärare har jag alltid stött på elever som skriver mycket talspråk i
sina texter. (Pia)

Bengt menar att han brukar berätta för eleverna om vikten av att verbets ändelser skrivs ut i en
text;
Jag brukar berätta för eleverna att när man talar kan man säga han
ramla men när man skriver så måste man skriva ut hela ordet med
rätt ändelse, alltså han ramlade. (Bengt)

Enligt Bengt är avsaknaden av ändelser typiskt för elever som har svenska som andraspråk. I
sådana lägen anser han att det inte är lönt att markera varenda ”fel” utan en diskussion med
eleven är avgörande. Ingen annan av de intervjuade pedagogerna nämner att det kan röra sig
om en invandrarelev som skrivit texten.
Det här är typiskt en SVA-elev. Dom brukar missa ändelserna på
verben. (Bengt)

En pedagog, Elisabeth, anser att det är den nya tidens litteratur såsom exempelvis Berts
dagbok och Sune som bidrar till att språket ändras till något sämre och att eleverna därmed
skriver sämre. Det är ”dumt” och håller inte den språknivå som det bör vara, säger Elisabeth.
Hon menar att böcker som Berts dagbok och Sune är fulla av ovårdat och fel använt språk
som bidrar till att det inte är konstigt om eleverna skriver talspråksbaserat.
Sådana böcker borde inte eleverna läsa, de borde inte för det första
skrivas. (Elisabeth)

Pedagogerna har olika upplevelser och erfarenheter gällande vad de har för motiv för sitt
agerande vid rättning. Majoriteten har inte fått några riktlinjer när de utbildade sig gällande
hur pedagoger ska agera i rättningssituationer utan baserar sin rättning på eget tyckande. Ett
exempel på en pedagog som fick kunskap om rättning i sin lärarutbildning. Det som lärdes ut
var i stora drag att
Talspråk är talspråk och skriftspråk är skriftspråk och de två hör inte
hemma tillsammans. (Elisabeth)

Elisabeth anser att det är mycket viktigt att separera tal –och skriftspråk.
Förändringar som sker i språket som däremot blivit officiellt godkända att använda, känner
alla pedagogerna förutom Anna att de får hålla sig till oavsett vad de själva innerst inne
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tycker. Det talbaserade ordet dom är numer acceptabelt att använda i skrift istället för de och
dem. Därför har alla utom Anna låtit ordet dom passera. Anna förstår inte varför man inte kan
fortsätta använda de och dem som det alltid har varit. Dom är fortfarande bara för talspråket
menar hon.
Samtliga pedagoger markerar talbaserat språk och pronomenfel, så som användningen av
hons istället för hennes i den fiktiva elevtexten. De anser att ett sådant talbaserat språk inte
hör hemma i texter som skrivs i skolan. Pedagogen Lena däremot anser att om innehållet i
texten är bra så markerar inte hon detta eftersom hon anser att det inte förstör texten, däremot
är det något hon observerar som hon har med i framtida undervisning.

6.2.3 Jämförelse med andra studier och forskning
Enligt Svenska Språknämnden (2005) är det att föredra att skriva de och dem och undvika
dom så mycket som möjligt i skrift även om det är fullt acceptabelt. De skriver att inom
skolan är det upp till varje pedagog att avgöra om deras elever ska lära sig att skilja på när det
ska stå de respektive dem. Svenska Språknämnden menar också att diskussionerna kring
bruket av de/dem kontra dom har gått i perioder och just nu är det lite flytande vad som bör
gälla.
Majoriteten av pedagogerna anser att det ska skiljas på talspråk och skriftspråk och att det inte
ska slarvas med att exempelvis inte skriva ändelser på verb. Birch – Jensen (2007) ser dock att
denna utveckling mot ett mer talspråksbaserat skriftspråk är något som vi troligtvis får räkna
med. Birch – Jensen menar att ord som exempelvis sådan blir sån och lade blir la.

6.3 Visualisering
6.3.1 Definition av visualisering
Texter har blivit mer visuella och detta genom att fokusering inte enbart läggs på innehållet
utan även själva layouten, såsom bilder, diagram, teckenstorlek, färg, bakgrund med mera.
Allt för att göra texten lättare för läsaren att ta till sig. (Melin, 2007)
Vi har i vår fiktiva text använt oss av smilisar på olika ställen vilket innebär en liten bild på en
figur som visar en känsla med olika ansiktsuttryck. Detta är en enkel variant av visualisering
men som nämnts tidigare så diskuterade vi med pedagogerna efter rättandet mer ingående.

6.3.2 Vårt resultat
Majoriteten av pedagogerna ser att ”smilisar” är något som numera förekommer i olika stora
mängder i elevernas texter jämfört med för bara några år sedan. Elevernas förklaringar på det
är att då förstår läsaren mer hur det känns. Majoriteten av pedagogerna anser dock att smilisar
inte hör hemma i texter som skrivs i skolan. Exempelvis berättar Anders, Pia, Anna och Lina
att de stryker över figurerna eller suddar ut om smilisar dyker upp i texter. Enda tillfällena de
låter dem vara är när det exempelvis är loggboksskrivning då pedagogen inte går in och
anmärker på vad och hur eleven skrivit.
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Det är ju sött med smilisar och i loggböckerna säger jag ingenting,
men jag tycker faktiskt inte att det är okej att eleverna använder
smilisar i sina texter. (Anders)

Bengt som aldrig har sett smilisar i texter funderade en stund över det och uttryckte sedan:
Ja, det där med smilisar är ju egentligen ganska bra, det visar ju
känslor. Det är ju bra att kunna ha med i texter! (Bengt)

När vi i intervjuerna diskuterar hur elever skriver berättar några pedagoger att om det rör sig
om en text som skall renskrivas på datorn lägger eleven mycket tid på själva utseendet av
texten, med fokus på bilder, färger, typsnitt och teckenstorlek.
Mina elever kan sitta hur länge som helst och greja med
utseendet på texten. Dom grejar med storlek och färg och sånt.
Dom tycker det är viktigt med att det blir snyggt. (Lina)
När eleverna skrev sagor förra året blev dom jättefina när dom
fick skriva rent dom på datorn. Dom gjorde jättefina framsidor
med bilder som dom hämtat från nätet och fina färger och så.
(Lina)

Pia ser också att eleverna vill lägga mycket tid på själva utformningen av sina renskrivna
texter men poängterar att hon under alla sina år, även innan datorerna fanns i skolan lade ner
mycket tid på den renskrivna textens utseende. Samtidigt talar hon om att hon inte använder
sig av datorn så mycket nu heller, i klassrummet finns bara tillgång till en och därmed är
eleverna hänvisade till att oftast skriva för hand och utforma sina egna texter utan hjälp av
dator.
Jag tycker ju själv att det är trevligare att läsa när det ser snyggt och
tilltalande ut. Jag brukar ge eleverna lite extra tid på att snygga till
sin texts utseende så att dom blir nöjda, det tycker jag känns viktigt.
(Pia)

6.3.3 Jämförelse med andra studier och forskning
Melin (2007) tar upp att utvecklingen av språket skapar förvirring och det kan vara svårt att
veta vad som ska gälla och inte gälla. Denna förvirring märktes när pedagogerna frågade sig
om smilisarna var acceptabla eller ej och i vilka sammanhang de fick förekomma. Smilisar är
ett nytt fenomen som pedagogerna inte riktigt vet hur de ska bemöta. Förvirringen sker enligt
Melin eftersom språket både är mer internationellt, visuellt och muntligt på samma gång.
Detta är vad pedagogerna möter dagligen i deras möten med elevers skrivna texter, där de
förväntas bedöma och avgöra vad som är rätt respektive fel.
Som pedagogerna uttrycker vill eleverna att det ska se bra ut rent bildligt, vilket tyder på, likt
vad Melin (2007) påpekar, att visualiseringsbegreppet innebär, att göra texten lättare för
läsaren att ta till sig.

6.4 Engelskt inflytande
6.4.1 Definition av engelskt inflytande
Nya ord föds tillsammans med nya behov, eftersom språket är en spegel av samhället, det vi
har runt omkring oss. Ofta handlar det om lånade ord från andra språk som smyger sig in i
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vårt språkanvändande. Ord som exempelvis airbag, softa, mejla, agenda och e- post kommer
från engelskan som idag är ett rådande världsspråk. Detta på grund av att vi är mer
internationella och är i behov av ett språk/ordförråd som alla förstår eftersom vi lever mer
över landsgränserna. (Melin, 2007)

6.4.2 Vårt resultat
I vår exempeltext har vi inte använt så mycket ord med engelskt inflytande därför vi inte såg
att det förekom så mycket i de autentiska texter av elever i årskurserna 4 – 6, som vi hade till
hjälp när vi utformade vår egen fiktiva text. Men eftersom vi bland annat genom forskning av
Hård af Segerstad (2002) tagit del av att engelskans inflytande är en stor del av förändringar
som sker i svenska språket ville vi ändå ha med det. Hennes forskning grundar sig på elever i
äldre åldrar där dessa språkliga företeelser förekommer. Vi ville som sagt ändå ha med det
och har därför lagt fokus på att diskutera detta med pedagogerna under intervjutillfället.
Vi har dock använt ordet Acn, som är ett ord som vi i svenska språket har ”tagit” från
engelskan och gjort till ett svenskt begrepp. Ac står för air condition vilket är samma som det
svenska ordet luftkonditionering.
Ingen av pedagogerna i vår studie ”rättar” detta ord. Snarare uttrycker Lina, Anders, Pia,
Lena, Cecilia att det var påhittigt att skriva Acn.
Jag tycker det är väldigt fyndigt av eleven att ha med ac i texten sen
kan man ju fråga sig hur det formellt ska se ut när man ska skriva
Acn. Ska man skriva med kolon mellan c och n? Jag vet faktiskt inte.
(Anders)

Alla pedagogerna är överens om att språket är en ständigt föränderlig process och det innebär
att verksamma pedagoger måste hänga med. I och med allt nytt som tillkommer i samhället
tillkommer även nya ord och begrepp. Anna, Bengt och Pia menar att de är för gamla för att
hänga med i ”dataspråket” och de har svårt att förstå sig på ord och begrepp. Exempelvis tar
Pia upp att ord som sejva (spara) och softa (ta det lugnt), vilka är försvenskade uttryck av
engelska ord, ofta förekommer i framförallt elevernas tal.
Nästan varje dag hör jag nya uttryck som jag inte vet vad det betyder.
Jag hör att det är engelska men jag måste ändå fråga eleverna vad det
betyder. Ibland frågar jag min dotter som är lika gammal så att jag
hänger med lite vad mina elever pratar om. (Pia)
Någon gång har det hänt att jag sett sådana ord i texter och då har vi
pratat om det. Men det är svårt för mig att veta om det är okej eller
inte. (Pia)

Eleverna skapar uttryck utefter behov och majoriteten av pedagogerna uttrycker att det är
viktigt att trots allt försöka hänga med i utvecklingen. De menar att nya ord som kommer från
engelskan är mer acceptabelt att använda i skrivspråket än att använda fel pronomen. Med ord
som kommer från engelskan är det inte lika lätt att säga att det är fel.
Det är svårt med ord som kommer från engelskan, om alla elever
använder vissa ord så måste väl det ses som okej och har jag då rätt
att döma och säga att det är fel bara för att jag inte använder dom
orden? (Lena)
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Det känns som att det har skett en stor ökning av ord som kommer
från engelskan bara dom senaste åren, jag tror det har med datorn att
göra, och det är lite svårt att veta om man ska rätta det i texter eller
inte. (Anders)

6.4.3 Jämförelse med andra studier och forskning
Ingen av pedagogerna uttrycker någon större oro för att svenska språket ska ätas upp av
engelskan så som Språkförsvaret tror att det kommer bli. Språkförsvaret menar att engelskan
har fått alltför stort fäste i det svenska språket vilket innebär en försvagning och försämring av
svenskan. Språkförsvaret skriver på sin hemsida att det är människor av kött och blod som
verkar för denna utveckling, en negativ utveckling som människorna inte förstår är fel. De vill
motarbeta och bekämpa denna utveckling utan att för den delen motsätta sig mångspråkighet.
De menar att mångspråkighet har ett värde i sig då Sverige numer aktivt måste försvara sig på
ett helt annat sätt än tidigare i och med den ökade internationaliseringen.
(http://www.sprakforsvaret.se/sf/)
I motsats till Språkförsvarets syn kan Hård af Segerstads (2002) forskning ställas, som visar
att elevernas sätt att förnya och utveckla språket genom att hitta nya ord, förenkla och
komprimera är språkutvecklande. Hård af Segerstad menar att det är en kommunikativ styrka
hos ungdomarna som utnyttjar det de har och hittar nya lösningar. Precis som några av
pedagogerna uttryckt under våra intervjutillfällen så tycker de att elevernas språkliga
förnyelse är ”påhittigt” och ”fyndigt”. Hård af Segerstad ser det inte alls som en försämring
av språket att ta in engelska ord i svenskan så som Språkförsvaret gör.

6.5 Slutsats vertikal och horisontell diskurs
Med Bernsteins begrepp är majoriteten av pedagogerna att betrakta som gateopeners om de
har tolkat styrdokumenten på det viset att eleverna ska styras in i skrivaktiviteter med drag av
den vertikala diskursen, det vill säga mer korrekt och formellt. En av pedagogerna (Lena)
ville inte rätta de talspråksbaserade orden därför att hon har tolkat läroplanen på ett annat sätt.
Hon tar fasta på de övergripande begreppen som genomsyrar läroplanen, det vill säga
elevnära, lustfylldhet och meningsfullhet. Hon kan betraktas som en gatekeeper eftersom hon
inte som de övriga styr in eleverna i den vertikala diskursen genom att exempelvis rätta de
”teknifieringsfel” som förekommer i texter.
Eftersom majoriteten av pedagogerna i rättningssituationer rättar förkortningar och
talspråksbaserat språk strävar de mer efter den vertikala diskursens drag, vilket innebär att de
kan betraktas som gateopeners. Trots att dessa pedagoger påpekar hur viktig lusten är för
elevernas skrivarglädje, tillåter de inte att elevernas skriftspråk genomsyras utav dessa
”förstörande” fel. En pedagog, Bengt, ställer sig positiv till smilisar som är en del utav
visualiseringstendensen. Bengt menar att det är positivt att eleven genom smilisar på ett
tydligare sätt kan uttrycka sina känslor. Det kan då uppfattas som att han strävar mot den
horisontella diskursens drag eftersom han inte rättar dessa ”fel”. En pedagog med fokus på
den vertikala diskursen hade rättat dessa smilisar eftersom de inte hör hemma i en språkriktig
och korrekt text.
Som Norberg Brorsson (2007) påpekar kan bedömningsunderlag innebära förvirring och
osäkerhet. Men trots förvirring måste underlagen tolkas och pedagogen ta ställning. Med
friheten för pedagogen att tolka hur bedömning ska göras riskerar de också att medvetet eller
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omedvetet bli gateopeners eller gatekeepers. Pedagogerna beskriver att de upplever
bedömningsmatrisen till de nationella proven ger otydliga riktlinjer för om fokus ska ligga på
det formella eller funktionella, precis som Norberg Brorsson beskriver. Mest tror pedagogerna
att det funktionella är viktigast men samtidigt anser de att det formella är viktigt och inte får
glömmas bort, och därmed att bedömningsmatrisen ger riktlinjer för att ge eleverna tillträde
till den vertikala diskursen.

6.6 Resultatdiskussion
Att läroplanen ser ut som den gör innebär mycket förvirring för oss pedagoger. Ska de ge
tillträde till den vertikala diskursen som innebär formalitet och bedömning? Eller ska de värna
om elevens egen erfarenhetsvärld? Pedagoger är viktiga aktörer. Resultatet vi fått genom vår
studie visar att den förvirringen som Teleman (1979) redan på 70-talet talade om gällande
dilemmat kring tolkningen av läroplanen fortfarande råder.
En pedagog vi intervjuade uttryckte sig såhär gällande förvirringen kring läroplanen:
Läroplanen säger att vi ska vara öppna, jobba med elevernas egna
erfarenheter och ha en funktionell syn på det eleverna skriver men när
det står hons så gör det ont i mig! Jag kan bara inte låta det passera.
(Anna)

Dagens läroplan Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 1998) ger alltså inga direktiv för hur lärare ska agera i
rättningssituationer gällande språkförändringar. Den uppmanar inte heller till någon direkt
grammatikundervisning som i sin tur kan innebära att elever inte skriver talspråkligt.
Skolan är en institution i samhället där nya generationer växer upp. Skolan är en spegel av
samhället eller tvärtom och det är i skolan vi kan märka förändringar. Miljön i skolan är en
central plats där mycket förändringar tar sin form eftersom det är en så stor mötesplats för
många människor. Birch – Jensen (2007) beskriver skolan som en viktig plattform där
svenska språket gror. Hur vi som pedagoger förhåller oss till förändringar är väsentligt
eftersom det genomsyrar vårt sätt att agera vid rättningssituationer. En pedagogs åsikt om hur
man bör agera i en rättningssituation, som vi fick erfara från intervjuerna, hade sitt upphov i
de egna upplevda rättningssituationerna från sin egen barndom. Intressant är då att fundera på
hur pedagogen till det barnet agerade och hur långt tillbaka i tiden vi egentligen kan härleda
åsikter om agerande kring rättning, språkförändringar och motiv till rättning. Kanske inte så
konstigt att det i media sägs att skolan är en institution i samhället som tar mycket lång tid på
sig för att förändras, eftersom de aktörerna som ska förändra den besitter ”gamla” omedvetna
vanor som kan vara svåra att bryta. Detta uppdagades under intervjuerna när pedagogerna
benämnde sina motiv som ”det bara är så” och ”för att så är jag upplärd.” Dock har
majoriteten av pedagogerna viljan att ta till sig nya sätt att se på rättning för att de anser att det
är viktigt att hänga med i förändringar som sker.
Intressant var att pedagogerna inte reagerade lika starkt på ord som var skrivna med engelskt
inflytande som övriga, exempelvis med talspråk, pronomenfel och förkortningar. Kanske vi
har för lite underlag för att göra den bedömningen men av pedagogernas reaktion verkar ord
som härleds till engelskan mer acceptabelt än övriga.
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7. Didaktiska och sociala konsekvenser
7.1 Pedagoger
Efter vår undersökning kan vi konstatera att det är olika från pedagog till pedagog hur mycket
kunskap och lärdom man fått under sin lärarutbildning om rättning. Det skiljer sig även
mellan pedagogerna på de olika skolorna hur gemensamt deras agerande är. Eftersom det
verkar vara ovanligt att pedagoger har diskussioner i arbetslaget hur de ska agera i
rättningssituationer, funderar vi på för –och/eller nackdelarna med detta. Vi ställer oss nyfikna
till vad detta kan få för konsekvenser i framtiden? Kanske borde det finnas en gemensam
ståndpunkt så att pedagoger vet hur rättningsföreteelser ska bemötas så att förvirring inte
behöver uppstå? Möjligen är det det bästa sättet att pedagogen rättar utifrån sin egen
övertygelse och att det räcker med de riktlinjer som finns då rättning av de nationella proven
genomförs. Vi anser dock att det hade varit till hjälp för nyexaminerade pedagoger (som oss
själva) om det fanns några riktlinjer från Skolverket hur vi pedagoger ska förhålla oss.
Pedagogerna har, som vårt resultat visat sett en ökning utav chat –och smsspråk i elevtexterna
och frågan är hur vi ska ställa oss till det. Är det godtagbart att eleverna använder ett sådant
språk i sina texter? Liksom pedagogerna uttryckte i intervjuerna anser även vi att det är
situationsberoende och avgörande i vilket tillfälle eleven använder ett visst språk. Som vi har
fått kunskap om under vår utbildning så är det viktigt att se på elevernas texter med både en
formell och funktionell språksyn. Vilket innebär att det förekommer situationer då pedagogen
endast bedömer innehållet (det funktionella) i texten, på så vis rättas inte alltid formalia. Vi
anser att om vi baserar vårt rättande endast på en formell språksyn, dämpar vi elevernas lust,
det är därför viktigt att kombinera båda språksynerna. I läroplanen (Lpo 94) kan vi utläsa
vikten av att skolan skall genomsyras av lust och meningsfullhet. Använder vi då
”rödpennan” för flitigt och bara fokuserar på texternas formalia, finns risken att vi stjäl
elevens lust och skrivarglädje. Alla pedagoger vill vara gateopeners och göra det möjligt för
elever och få de kunskaper som behövs. De är dock placerade i dilemmat att tolka läroplanen.
Pedagogen har stor makt genom sitt agerande vid rättningssituationer att antingen lyfta eller
sänka en elev. Pedagogen har makt att påverka det sociala nätet som eleverna befinner sig i.
Att vara den elev som alltid får en massa markeringar i sina texter kan innebära en särskild
ställning i kamratgruppen som kan få oanade konsekvenser. Pedagogens agerande är därför av
mycket stor vikt för elevernas sociala situation vilket är dilemmat för pedagogen.
Som Bernstein (2000) menar så har det under de senaste fyra decennierna skett de största
förändringarna i samhället sedan industrialismen, där kulturella och teknologiska förändringar
är några utav dessa. Detta medför naturligtvis att pedagoger har fler sociala konsekvenser för
eleven att uppmärksamma.

7.2 Elever
Är pedagogens förhållningssätt att bejaka den horisontella diskursens drag i skrivsituationer,
utvecklas möjligen lusten hos eleven. Men frågan är hur det går för de elever som inte får
grepp om hur det ska se ut när en text är språkligt korrekt skriven. Använder eleven mycket
talspråk och förkortningar, men aldrig får påpekat att dessa inte hör hemma i alla
skrivsituationer, kan följderna bli katastrofala. Eleven kan därmed ha svårigheter med att
skriva en text som är språkriktigt utformad och det blir allt svårare för eleven ju längre tiden
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går att klara sig utan den formella kunskapen, det vill säga, skrivande i den vertikala diskursen
som värdesätts.
Vi menar att det blir sociala konsekvenser om eleven i framtiden inte kan skriva exempelvis
en arbetsansökan, en insändare och/eller en uppsats (vid eventuella högre studier). Det är i
dagens samhälle av stor vikt att vi innehar kunskapen hur vi ska skriva korrekt och utan
störande fel. Eleverna behöver behärska ett så pass bra skriftspråk så att de slipper framtida
sociala konsekvenser som kan innebära utanförskap i samhället. Beroende på hur pedagogen
agerar i rättningssituationer kan elevens eventuella framtida sociala konsekvenser påverkas.
Om man inte har funderat över var vi själva står i frågan och hur vi själva tolkar läroplanen
tror vi att detta kan skapa förvirring hos eleverna. Vi tror att eleverna behöver ett konsekvent
bemötande vare sig det rör sig om att rätta allt in i minsta detalj eller inte rätta alls och att vara
tydlig i de instruktioner och bedömning gällande skrivuppgifterna som delas ut.

8. Metoddiskussion
För att få ett resultat på det syfte vår undersökning hade valde vi metoderna intervju och
stimulated recall. Dessa metoder visade sig bra och passande eftersom vi genom stimulated
recall fick ta del av pedagogernas tankar och reflektioner angående deras agerande, motiv och
funderingar kring språkliga förändringar. Metoden gav oss ett gott underlag för diskussionen
som var den stora delen i vår metod. I diskussionen kunde pedagogen utveckla sina
funderingar och tankar kring språk och hur eleverna skriver. Vi fick även tack vare rätt valda
metoder reda på pedagogernas tankar kring rättningssituationer. Därför anser vi att vi tog rätt
beslut då vi valde att använda oss utav kvalitativa metoder som stimulated recall och intervju
är. Vår övertygelse stärktes i att vi valt lämpliga metoder då vi märkte att pedagogerna genom
själva agerandet i rättandet faktiskt själva stannade upp och funderade på hur de egentligen
agerade och tänkte kring motiv och elevers skriftspråk. Vi tror inte att vi hade fått samma
resultat genom att bara intervjuat pedagogerna då vi tror att de genom själva den praktiska
handlingen synliggjorde sitt sätt att rätta, både för oss men framförallt för sig själva.
En fundering vi haft i arbetets slutskede har varit om det hade gynnat oss att använda oss av
en autentisk elevtext istället för vår fiktivt konstruerade text. En autentisk text kanske hade
gett en annan respons från pedagogen men samtidigt talade vi inte om innan att det var en text
som vi konstruerat själva utan vi utgick från att det var en verklig text. Men eftersom vi
endast använde vår text som en slags ”igångsättare” för en diskussion med pedagogen tror vi
inte att resultatet hade blivit speciellt annorlunda.
Under våra reflektioner kring vår valda metod har vi reflekterat över hur och om vår egen
närvaro vid pedagogens rättning av vår fiktiva text påverkade resultatet. Vi undrar om vår
närvaro på något sätt gjorde någon skillnad i hur de agerade, men vi tror inte det gjorde det.
Eftersom vi lät dem i lugn och ro rätta var vår närvaro under rättningen passiv, det vill säga vi
var inte fokuserade att observera dem. Vårt fokus låg på diskussionen efteråt och kunde därför
bara under själva rättandet ta till oss eventuella ljud, exempelvis skratt och suckningar från
pedagogen.

9. Förslag på fortsatt forskning
Eftersom det ämne vi tar upp i denna undersökning alltid kommer vara ett aktuellt ämne,
kommer det alltid vara relevant att bedriva fortsatt forskning. Vi menar att eftersom språket är
levande och ständigt föränderligt och skolan är en central arena i samhället där många
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människor möts och förändringar äger rum är det viktigt att hålla dessa diskussioner och
forskning levande.
Eftersom vi i dagarna står inför en eventuell ny läroplan skulle det vara intressant att forska
kring hur den är upplagd. Kommer den i så fall att innehålla mer direktiv på hur pedagoger
ska agera i rättningssituationer? Hur ska man förhålla sig till elevernas språkliga förändringar
i skrift?
Intressant hade även varit att forska kring hur pedagoger agerar kring rättning i grundskolan
senare år. Är det än mer inriktat mot den vertikala diskursens drag jämfört med de tidiga åren?
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