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Talspråk och skriftspråk är två olika former av samma språk. I denna uppsats är svenska 

språket, och undervisningen i svenska, utgångspunkten. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur elever och lärare på en grundskola i Mellansverige resonerar kring begreppen 

talspråk och skriftspråk. Jag har använt mig av intervjuer som insamlingsmetod för att sedan 

sammanställa materialet med utgångspunkt i skillnader och likheter mellan eleverna och 

lärarnas resonemang. Resultatet visar en stor medvetenhet kring skillnaderna mellan talspråk 

och skriftspråk samt tankar om vikten att skilja på sammanhang med olika syften och 

förväntningar. Dessutom finns en beskrivning av hur funderingarna kring framtiden och 

eventuell språkförändring ser ut. Slutsatsen i uppsatsen är att det finns en reflektion kring 

dessa begrepp hos både elever och lärare. Det finns också en medvetenhet hos informanterna 

kring att språkförändring sker och att vi är delaktiga i den processen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: talspråk, skriftspråk, språknorm, språkförändring, språkattityder, chattspråk  
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1 Inledning 
Åsiktsskiljaktigheter, tvister och debatt kring språk pågår ständigt runt omkring oss. Oavsett 

om vi kallar oss språkintresserade eller inte så är vi med i skapandet och upprätthållandet av 

vårt språk. Dessutom deltar vi, medvetet eller omedvetet, i den språkförändringsprocess som 

pågår. Det talas ofta om att barn och unga måste ges utrymme att leka med språket och 

samtidigt finns de som värnar om att bevara språket och upplever att det finns en risk att 

utveckling skadar språket. Kanske är det olämpligt att tala med ett språk som är alltför 

inspirerat av skriftspråket, ibland kallat att tala som en bok, just med tanke på att talspråk och 

skriftspråk skiljer sig åt gällande såväl syfte som förutsättningar och därmed får olika form. 

Kanske ska vi sträva mot just det, och hålla oss till det gemensamma standardspråket, för att 

undvika missförstånd i kommunikation.  

Mycket kan sägas om språk, men jag har i denna uppsats valt att begränsa innehållet till 

att analysera tankar kring språkbruk bland elever och svensklärare. Det är intressant och 

viktigt att belysa om och hur skolvärlden skapar och upprätthåller den traditionella 

uppfattningen att skriften är normen och utgångspunkten i språkutveckling och analysera 

huruvida skolan uppmuntrar språkförändring eller språkbevarande. Mycket kan dessutom 

sägas om skolan som institution och i debatten om vad man kan kalla skolans uppgift råder 

det också åsiktsskiljaktigheter. Kursplanen i svenska inleds med följande beskrivning: 

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

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. (Kursplanen i svenska, Skolverket 

2011:1) 

När jag i denna uppsats berör skolans uppdrag och ansvar så begränsar jag resonemanget till 

att tala om skolans uppgift som språkstimulerande och språkutvecklande. I analys av 

styrdokumenten fokuserar jag därför på de delar som är relevanta för elevernas 

språkutveckling. 

Jag vill studera hur elever och lärare resonerar kring begreppen talspråk och skriftspråk 

på en skola i en mellanstor stad i Sverige. Jag vill få en förståelse för hur begreppen värderas 

av elever och lärare, med andra ord hur man i skolvärlden präglas av traditionell 

språkforskning. Jag kommer också att belysa hur elever och lärare ser på framtiden, 

språkförändring och elektroniska mediers roll i denna förändring. Det är dessutom intressant 



Mälardalens högskola  Linnéa Bergman 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK VT 2012 

Uppsatskurs i inriktning svenska, HSV407  2012-06-18 

 

2 

 

att studera huruvida elevers syn skiljer sig ifrån eller liknar lärarnas syn samt att presentera en 

jämförelse av dessa.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever och lärare resonerar kring tal- och 

skriftspråk och jämföra dessa resonemang, samt att undersöka vilken roll elektroniska medier 

har för synen på språk och språkförändring. 

1.2 Frågeställningar 

Hur resonerar elever och lärare kring begreppen talspråk och skriftspråk? 

Hur förhåller sig elever och lärare till att det finns olika normer för olika sammanhang? 

Hur ser lärarna på sin roll som vägvisare i samband med språkförändring? 

Vad har elektroniska medier för roll i skapandet av elevernas och lärarnas tankar om vårt 

språk och framtidens språkbruk? 

1.3 Uppsatsens disposition  

Under Begreppsdefinition i kapitel 1.4 förklarar jag hur jag genom uppsatsen använder 

begrepp och vad som i denna uppsats menas med vissa begrepp som i allmänhet kan ha olika 

betydelser. 

I kapitel 2 Bakgrund, redogör jag för viss tidigare forskning och tidigare arbeten med 

analys av talspråk och skriftspråk. Det kapitlet delas in i en beskrivning av normer kring språk 

och följs av en redogörelse av skolans ansvar i språkbruk och språkutveckling och slutligen 

ges en presentation av tankar om framtidens språkbruk.  

I Metod och material, kapitel 3 skriver jag om valet av insamlingsmetod och 

argumenterar för det valet. Där ingår en beskrivning av vilket urval som gjordes inför 

insamlingen och hur datainsamlingen genomfördes. Dessutom skriver jag i det kapitlet om 

vad jag har tagit hänsyn till och genomgående varit medveten om gällande etiska 

överväganden och min egen relation till arbetet och därmed vilken roll jag som forskare har i 

förhållande till uppsatsens resultat.  

Uppsatsens kärna, summan av materialet, presenteras i kapitel 4, Resultat. Där sammanställs 

det huvudsakliga och avgörande avsnitten från intervjuerna. Svaren kategoriseras och 

presenteras utifrån relevant indelning för att det för läsaren ska vara enkelt att se vad som 

kommit fram och varit betydelsefullt. I kapitel 5 presenteras en analys av resultatet, vilket 
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följs av en diskussion kring metod och resultat i kapitel 6, Diskussion. I kapitel 7 Slutsatser 

redogörs för de slutsatser som jag gjort i och med arbetet med uppsatsen.  

1.4 Begreppsdefinition 

När jag skriver formen av skriftspråk som används i elektroniska medier menar jag det 

skriftspråk som ofta används i sammanhang med snabb kommunikation som chatt, sms och e-

post. Definitionen är densamma i min studie som i Greggas Bäckströms (2011) studie och 

begreppet förekommer också i avsnitt där jag refererar till hennes arbete.  

När jag i arbetet använder begreppet standarsvenska avser jag det språk som ofta 

används i offentliga och formella sammanhang som lagstiftning, utbildning och media. 

Standardsvenskan har i denna uppsats inte någon geografisk anknytning och rör inte bara 

talspråket i den mening att det skiljer sig från dialektalt tal, utan innefattar också skriven text 

som det finns en allmän uppfattning om som rätt. 

 Med begreppet text avser jag i denna uppsats skriven text.  

I uppsatsen använder jag hen som ett könsneutralt pronomen på informanterna då könet 

inte är av intresse för ämnet.   

2 Bakgrund 

Forskning kring språk har traditionellt främst ägnat sig åt skriftspråk, vilket påverkat vår syn 

på språk och det präglar oss även i vardagen. 

[…]our conception of language is deeply influenced by a long tradition of analyzing only written 

language, and that modern linguistic theory, including psycholinguistics and sociolinguistics, 

approaches the structures and mechanisms of spoken language with a conceptual apparatus, 

which - upon closer scrutiny - turns out to be more apt for written language in surprisingly many 

and fundamental aspects. (Linell 1982:1. INTRODUCTION) 

Linells (1982) beskrivning är inte längre fullständigt aktuell, för sedan 1980-talet har det 

presenterats mer forskning kring talad kommunikation, men tankarna om språkbruk lever till 

viss del kvar. Vi är, såväl i vardagen som i mer formella sammanhang, 

skriftspråksorienterade. Skriftspråket har konkret beskrivits som rätt språk medan talspråket 

getts beskrivningen fel språk. Det finns en föreställning om att man har tillägnat sig ett språk 

först när man erövrat den skriftliga formen och det är också i samma stund som detta sker som 

det får mer plats i lärandesituationer på bekostnad av talet (Linell 1982). 
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I detta kapitel har jag sammanställt några källors resonemang, och det som är 

gemensamt för dessa är att det handlar om språkbruk, språkskillnader och språkutveckling. 

Jag kommer sedan att relatera till dessa texter i resultatkapitlet (kapitel 4). 

2.1 Normer inom traditionellt tal- och skriftspråk 

Vi förhåller oss till normer inom talspråk och skriftspråk. Ibland sker det omedvetet och 

ibland gör vi oss själva eller låter andra göra oss uppmärksamma på vårt beteende. Nedan 

skriver jag kring språknormer, vad norm kan betyda och vad som kan vara avgörande för hur 

vi formulerar oss i olika sammanhang. 

2.1.1 Språkets funktioner 

Såväl talspråk som skriftspråk sägs inte bara fungera som en tankes redskap utan är också 

dess motor. Språket inte bara uttrycker kunskap, utan skapar kunskap genom att det bidrar till 

att nya tankar och insikter ständigt föds. Språkliga uttryck och kunskap förutsätter varandra 

(Garme 1991:113). Formuleringen beskriver att språk har många funktioner och är viktigt för 

oss i flera avseenden. Dagligen använder vi språk utan att reflektera över struktur eller regler. 

Utan att vi är medvetna om det förhåller vi oss till normer, och det förkommer konventioner 

både i dialektalt språk och i standardspråk, i talspråk och skriftspråk.  

I en redogörelse för språkbruk och språknorm är det också nödvändigt att nämna att 

språk har en social funktion för oss. Vårt språkbruk är avgörande för hur vi blir betraktade och 

bemötta. Vårt förhållningssätt till såväl vårt eget som andras språkbruk kan förklaras som 

reaktioner gentemot språkliga uttryck och dessutom återspeglar det ofta hur vi ser på personen 

som talar på ett visst sätt. Ofta värderas standarspråket högre än icke-standardvarianter, 

framförallt i officiella sammanhang och skolsammanhang (Bijvoet 2008:113). Här är Garmes 

(1992:112) resonemang, om att vi i vår vardag intar olika roller, viktigt. Språket har en viktig 

funktion för identitetsskapande och kategorisering av människor i vår omgivning, en process 

som i sig är grundläggande för oss i våra försök att förstå vår omvärld. Jag återkommer till 

beskrivningen av vad dessa roller gör för vår språkutveckling i kapitlet om skolans roll. 

Nordberg (2003:7) beskriver också att tal och samtal i allra högsta grad är en social företeelse. 

Ett samtal är en produkt av samhällsmedlemmarnas kollektiva insatser. Resonemanget om 

språk och identitet får betydelse för individen i och utanför skolan, vilket vi ska återkomma 

till, men först några tankar om orsaken till hur vi ser på språk, betraktat med forskning som 

utgångspunkt. 
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2.1.2 Norm 

För att reda ut vad som menas med norm eller standardspråk har Greggas Bäckström (2011) 

genomfört en tredelning där A- den ideala normen är den norm som vi gemensamt anser bör 

strävas mot. B är den norm som man själv hävdar att man följer och C är det som man faktiskt 

gör. Den ideala normen, betraktas just som ett ideal, som man ofta avviker ifrån, vilket 

bedöms som normalt (Greggas Bäckström 2011:30). I kommande resonemang har begreppet 

norm just den funktionen att det är något som det finns en överenskommelse kring att det är 

det rätta, men också någonting som vi avviker ifrån och egentligen bara använder för att just 

beskriva hur det bör vara. 

2.1.3 Talet är den primära formen av ett språk 

Skriftspråk har gett oss ökade möjligheter till information och kommunikation, vilket i sin tur 

har stor betydelse för samhällsutvecklingen i ett större perspektiv än språklig förändring. 

Skriftspråket är dock den sekundära formen och faktiskt inte alls en nödvändig del för att 

kalla ett språk för språk. Flera språk i världen saknar ett skriftspråk. Linell (1982) beskriver 

detta förhållningssätt till språk genom att förklara att språket inte är skriften, skriften är endast 

ett sätt att registrera språket med hjälp av synliga märken, symboler (Linell 1982). Talet är 

den primära formen för mänskligt språk, med endast dövas teckenspråk som konkurrens, 

vilket förstås brukas som motsvarighet för talspråk. Med skriften har nya möjligheter till 

uttryck skapats men det är viktigt att komma ihåg att skriften är just något vi skapat, en 

uppfinning. Talet lär vi oss spontant genom att uppfatta och härma vår omgivning, medan 

skriften kräver en mer strategisk inlärningsprocess (Josephson 2004:5). Lindström (2008:11) 

påpekar också att talet är den grundläggande formen av vårt språkbruk och att flera språk inte 

alls förekommer i skrift. Ett språk som lever har talare medan ett språk som riskerar att 

försvinna saknar talare.  

2.1.4 Olika syften och förutsättningar – därmed olika form 

Josephson (2004:6) beskriver ett resonemang kring språk som innefattar åsikten att ord eller 

begrepp som bara förekommer i talspråk egentligen inte existerar, eftersom de inte skrivs. Det 

påståendet är ett osunt sätt att se på språk och blockerar en djupare förståelse för att det finns 

nyanser i språk, menar Josephson, som fortsätter med att poängtera att dessa nyanser är 

viktiga att känna till. Det är naturligt att kommunikation med olika syften och förutsättningar 

också får olika form. Det är också syften och förutsättningar som är centrala i definitionen 

talspråk och skriftspråk. Den jämförelsen kan betraktas som tydligare och mindre 

komplicerad än att se nyanserna inom talspråket och inom skriftspråket (Josephson 
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2004:107). En beskrivning av konkreta skillnader mellan talspråk och skriftspråk underlättar 

att tydliggöra vilken form som är avsedd för vilket sammanhang och vilka villkor som är 

grunden för definitionen av formen, förklarar Garme och Strömquist (1992:195). 

Vårt talspråk är beroende av ett fungerande socialt samspel, vilket ofta är bundet till 

kontexten och därmed i sig varierande. Kring detta för Linell (1982) ett resonemang och han 

fortsätter med att förklara att talet kompletteras med icke-verbala uttryck samt att i tal är 

dessutom talare och mottagare i fysisk närvaro med varandra och återkopplingen till det som 

förmedlas är omedelbar. För skriftlig kommunikation gäller inte samma förutsättningar och 

förmedlingen har inte heller samma syfte. Skriven text kan inte uppfattas och tolkas samtidigt 

som den produceras och har därmed inte samma möjlighet till direkt återkoppling. Skribenten 

har inte samma inflytande över mottagaren då denne inte kan förtydliga med icke-verbala 

uttryck och inte heller avläsa mottagaren för att försäkra sig om förståelse eller eventuella 

missförstånd på grund av otydlighet eller annat. Skriven text är mer långlivad och inte 

begränsad till minnet, då den går att upprepas obegränsat många gånger.  Skriven text saknar 

det behov av kontext som talet har, vilket måste kompletteras med att vara självständigt och 

generellt. I skriven text är inte mottagarens reaktioner relevanta för tolkningen i samma 

utsträckning. Skriftspråket innehåller mer regler och konventioner än talspråket, i synnerhet 

när det gäller formen. Skriven text tillåts inte innehålla lika mycket variation som talat språk 

(Linell 1982). Formen talspråk är ständigt tillgängligt för oss och vi brukar det utan att veta 

hur vi känner till normer och regler som vi förhåller oss till. Helt andra omständigheter gäller 

kring skriftspråket. Där finns läroböcker och uppmaningar, tydliga rätt och fel (Johannesson 

1992:15f).  

I tal genomförs hela tiden omkorrigeringar för att öka tydligheten, men motivet grundar 

sig inte i att uttalandet från början var grammatiskt fel, utan snarare hör det till talets natur att 

gör strategiska omtagningar eller omformuleringar (Lindström 2008:14). I skrift förekommer 

sällan dessa företeelser så skriftlig kommunikation förväntas vara färdigarbetad när den 

presenteras.  

Formen kan också se olika ut inom talspråket eller inom skriftspråket då det också inom 

dessa kategorier finns olika syften. Det finns en tydlig föreställning om att det är både möjligt 

och nödvändigt att skilja på de sammanhang där ett visst språkbruk är accepterat och de 

sammanhang som ställer andra krav på språket. Av 31 informanter som deltog i en 

undersökning av Greggas Bergström (2011) med syfte att kartlägga ungdomars språkbruk, 

dess sociala funktion och dess roll i identitetsskapande med utgångspunkt i dialekter, svarar 
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endast en att hen skriver med annat än standardspråk i samband med inlämningsuppgifter i 

skolan, alltså då delvis med dialekt. I genomgång av svaren framträder två tydliga grupper 

med olika motivering till varför de i skolan alltid använder det normerande standarspråket. 

Grupperna består av de som anser att det är olämpligt att använda ett avslappnat mer 

talspråkslikt språk i skolan och de som hävdar att man inte får skriva dialekt i skolan. Att det 

finns risk att bli missförstådd nämns också som skäl (Greggas Bäckström 2011:104ff). 

2.1.5 Mottagaren avgör hur vi uttrycker oss, i såväl tal som skrift 

Anpassningen av språket i en text, alltså i vilken utsträckning skribenten tar hänsyn till 

normer och regler kan påverkas av olika faktorer, men den främsta är mottagaren, menar 

Greggas Bäckström (2011:37). Oftast anpassar sig skribenten i sin textproduktion till 

mottagarens språk, dvs. ackommodation sker. Mottagarens formella status kan också vara 

avgörande, vilket förklarar varför skribenter förväntas förhålla sig till skriftspråksnormer i 

skoltexter där läraren i sin formella roll läser texten med syfte att bedöma den, tydliggör 

Greggas Bäckström (2011) fortsättningsvis. Samma resonemang finns gällande talspråk. 

Förekomsten, eller avsaknaden, av ackommodation i ett samtal uppmärksammas ofta i studier 

av samtal. Ackommodationen är ofta ett resultat av relationen mellan samtalsdeltagarna. För 

att utveckla vår språkliga förmåga måste det finnas förutsättningar för oss att utmana oss 

själva genom olika slags sammanhang och delta i samtal i olika miljöer där vi antar olika 

roller och därmed utvecklar olika sidor i språket (Garme 1992:112). Språkutveckling på 

samhällelig nivå, alltså i ett större perspektiv än på det personliga planet, påverkas också av 

ackommodation, vilket det finns återkommande resonemang kring i kapitel 2.4 Tankar om 

framtidens språkbruk. 

2.2 Språkforskningens fokus på skriftspråk präglar vår syn på språk 

Den skriftliga uttrycksformen har traditionellt fått större utrymme i forskning än den talade 

formen. Tal och skrift är viktiga på olika sätt i olika sammanhang, vilket kan göra det 

komplicerat att jämföra formerna i sig. Jag ska i detta delkapitel redogöra för hur vår syn på 

språk kan komma till uttryck och eventuella orsaker för det. 

2.2.1 Vi ärver vår inställning 

 Det anses vara alarmerande att barn inte ägnar mer än 26 minuter per dag åt läsning, men 

kanske borde vi också uppmärksamma att föräldrar inte samtalar med sina barn mer än 5 

minuter per dag (Melander 2003:37). Det resonemanget stödjer uppfattningen om att 
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skriftspråket värderas högt, och argumentet att det är självklart att läsning påverkar barns 

språkkompetens är mer utbredd än argument som talar för att samtalet är avgörande.   

Språk kan ses som en aktivitet, eller som en uppsättning produkter, och synsättet är helt 

avgörande för prioriteringen av vad språkforskning ska innehålla och hur studier ska utformas 

(Linell 1982). 

2.2.2 Forskning har fokuserat på skriftspråk 

Det finns en paradox i språkforskares resonemang kring språkforskning. Å ena sidan hävdar 

de att i och med att talspråket är det primära är det också det mest intressanta föremålet att 

studera, men å andra sidan pekar forskningen i praktiken på motsatsen. I stor utsträckning 

studeras strukturer i texter och i den mån som tal studeras sker det med metoder som snarare 

är anpassade för analyser av skriftspråk (Linell 1982). Det finns en hel del teorier om orsaker 

som bör nämnas. 

Vår uppfattning och bedömning av språk kan delvis grunda sig i en lång tradition av att 

endast analysera skriftspråket. Den talade uttrycksformen av vårt språk har fått väldigt litet 

utrymme i all den betydelsefulla forskning kring språk som presenterats (Lindström 2008:9). I 

språkforskning har dessutom fokus sällan varit att analysera varför vi använder språket, med 

vilka syften vi sammanställer uttalanden och skriftliga meddelanden. Forskare har istället 

intresserat sig för hur dessa uttryck och meddelanden är strukturellt organiserade (Linell 

1982). 

Teknikutvecklingens stora betydelse för språkets utveckling är också intressant. Från 

den tid vi kunde kopiera texter utvecklades skriftspråket i sig i och med att det nu fanns 

utrymme och möjlighet att förlänga texterna och vara mer tydlig i informationen. Ett annat 

motiv till att fokus ligger på skriftspråksforskning kan ha sin grund i skriftspråkets status ur 

ett historiskt perspektiv. I såväl vårt samtida samhälle som historiskt har man värdesatt 

konsten att kommunicera i skrift. I områden där läs- och skrivkunnigheten bland invånarna är 

begränsad till en minoritet är det lätt att kontrollera människor och utöva makt genom skrivna 

meddelanden och skriften betraktas som det rätta språket, vilket medför ett samhälle med 

social skiktning (Linell 1982). Med det i åtanke kan vi vara tacksamma för att formerna 

talspråk och skriftspråk på svenska liknar varandra och således underlättar inlärningen av det 

svenska skriftspråket. I och med att det finns likheter kan flera tillägna sig skriften och 

därmed minskar risken att endast en liten del av en befolkning behärskar skriftspråket och 

därmed känner gemenskap och delaktighet, vilka är förutsättningar för demokrati. I övrigt är 

det dock viktigt att vara medveten om att talspråk och skriftspråk varken kan eller bör vara 
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varandras spegelbilder eftersom att såväl förutsättningarna för som syftet med dem är olika 

(Josephson 2004:6). Respekten och beundran för skriftspråket grundade sig förstås i den 

beundran för de få som behärskade och använde skriftspråket. Dessutom har 

skriftspråksforskning varit stor i och med det faktum att produkten av all forskning ofta är det 

centrala och den i sin tur presenteras i skrift. Skriftspråket förknippas med vetenskapliga 

analyser och fungerar därmed som metaspråk för en språklig beskrivning (Linell 1982).  

En faktor som kan betraktas som ännu en orsak till att forskningen har brister är att det i 

det lilla utbudet av forskning kring talspråk som finns, ofta är koncentrerat till att handla om 

talspråk i formella sammanhang. Standardsvenskan i offentligheten är det språkbruk som i 

stor utsträckning analyseras (Melander 2003:36).   

2.3 Skolans roll som vägvisare i elevers språkutveckling 

Skolan har ett uppdrag att visa vägen in i en värld med språkliga uttryck och erbjuda verktyg 

för att hantera den världen. I detta delkapitel redogör jag för innebörden av detta uppdrag och 

berättar om talets och skriftens utrymme i undervisningen.  

2.3.1 Skolans uppgift 

Gällande skolans roll är det naturligtvis relevant att se vad som anges i skolans styrdokument. 

I grundskolans kursplan för svenska i år nio beskrivs att skolan ska ge utrymme och möjlighet 

för eleverna att utveckla såväl sitt talspråk som skriftspråk. Där redogörs också för vikten av 

att kunna se att språket har olika former och eleven förväntas utveckla en medvetenhet kring 

att språkbruk ser olika ut beroende på mottagare och sammanhang. Kursplanen tar också upp 

att det finns språk för olika medier och att eleverna ska uppmuntras att använda olika 

uttrycksformer. Eleven förväntas också utveckla kunskaper om språkets normer, historia och 

utveckling. Eleven förväntas vidare utveckla en medvetenhet kring hur en individs språkbruk 

påverkar bemötande och omgivning. Eleven ska dessutom utveckla kunskap för att urskilja 

språkliga normer och dessutom följa dessa (Kursplan i svenska, Skolverket 2011:01). 

Kursplanen innehåller sammanfattningsvis mål som att öka kunskapen om språk och 

utveckla en språklig kompetens.  

2.3.2 Utrymme för talspråket 

Elevers språkutveckling innefattar framförallt att utveckla språkliga verktyg för formella 

sammanhang. Utvecklingen av det språk, alltså talspråk, som brukas i vardagliga situationer 

sker också, men är dold. Denna syn på skolans åtagande gällande språkutveckling bekräftar 

antagandet att elever kommer till skolan med ett outvecklat språk (Linell 1982), samtidigt 
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som man dock förutsätter att eleverna har ett relativt utvecklat talspråk och att det därmed inte 

behövs ges särskilt mycket fokus i undervisningen. Under de första skolåren är talet en 

dominerande undervisningsmetod för att sedan alltmer övergå till skriftliga uttryck, då ofta på 

bekostnad av det talade. Detta är vanligt förekommande trots att forskare är överens om talets 

betydelse och att barn och unga måste ges möjlighet att utvecklas i muntlig kommunikation 

för att möjliggöra kunskapsutveckling och förståelse på andra plan (Garme 2003:259). 

Skolans förväntade bidrag till språkutveckling innefattar inte bara undervisning som syftar till 

att tala om språk och språkliga färdigheter. Elevers förutsättningar att utveckla tal finns i bästa 

fall ständigt i skolmiljön i och med samtalet som hela tiden pågår (Melander 2003:35).  

Elever ges möjlighet att utveckla sitt språkbruk i miljöer som är elevaktiverande och 

språkstimulerande (Strömquist 1992:7). Skolan bör integrera samtalsövning med läsning och 

skrivning för att de olika delarna ska kunna stödja varandra. Det underlättar för elever att 

utveckla ett språk som värdesätter de olika förmågorna lika högt och därmed främjar 

individens totala utveckling. I läromiljöer som är helt lärarstyrda och inte innehåller 

elevaktiverande avsnitt riskerar samtalen att öka avståndet mellan skolans värld och elevernas 

värld. Elevers funderingar utvecklas i mindre utsträckning och endast en liten del av deras 

språkliga förmåga, den som alltså förekommer i klassrummet med det begränsade utrymmet, 

upptäcks och kan bedömas fortsätter Strömquist (1992:7f). Att helt enkelt använda språket är 

det bästa rådet att ge till den som vill utveckla sitt språk (Garme 1992:126). Barns språk 

utvecklas i ostrukturerade tal inom en grupp och i strukturerade tal inför en grupp precis som i 

övning av läsning och skrivning. Skolan bär ansvar för att skapa utrymmen och 

förutsättningar för alla dessa språkutvecklande processer. All kunskap underhålls genom att 

den bearbetas och därmed är samtal också viktigt för inlärning i andra ämnen än språket i sig. 

Genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och tar del av andras tankar skapas ny 

kunskap och nya perspektiv. Med det i åtanke kan vi hävda att alla samtal är 

kunskapssökande, och kunskapsgivande (Garme 1992:112). Skolan ska fungera som just 

kunskapsgivande och kunskapsutvecklande.  

Utvecklingen av talspråk, som växer fram ur erfarenhet genom att gemensamt lösa 

situationer i grupp eller öka sin förståelse genom samtal, är svårdefinierbar och dessutom svår 

att mäta. Ändå finns en klar överenskommelse kring att sådan kunskap finns och är 

betydelsefull (Garme 1992:112f).  Samtal och diskussioner är och bör vara en central den av 

all undervisning. Samtalet är viktigt och en utvecklad samtalskompetens är dessutom 

avgörande för hur individen lyckas i framtiden utanför skolan. Tal och samtal bör tränas 
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dagligen och det sker kanske ibland omedvetet i klassrummet, bland annat genom strukturen 

och upplägget av en lektion.  

En viktig aspekt i talspråk som inte förkommer i skriftspråk är turtagande i samtal, 

vilket Sahlström (2003) beskriver innebörden och följderna kring. Denna turtagning tränas 

och upplevs tydligt i traditionella klassrumsmiljöer, främst genom handuppräckning. Att 

analysera turtagning som pågår i undervisningssammanhang är viktigt om man betraktar 

samtal som interaktion och som en verksamhet som skapar och återskapar kunskap och 

förståelse. Konsekvenserna av att göra sig medveten om och behärska turtagning i skolan 

ligger till grund för samhälleliga fenomen i ett större och mer komplext sammanhang än 

skolans relativt trygga värld såsom maktutövning, könsskillnader och segregering. De 

turtagarinitiativ som handuppräckningar och eventuella självselekteringar som finns i skolan 

är alltså inte bara med i konstruktionen av klassrumsmiljön, utan bygger också upp elevers 

upplevelse av samtalssituationer som kan komma till uttryck i resten av livet. Detta ställer 

också föreställningen om klassrum på sin spets. Om undervisning betraktas som en totalt 

lärarstyrd aktivitet, där eleverna ges små möjligheter till samspel och ses som passiva offer, 

blir också elevernas upplevelse av samtal begränsad och uttrycksmöjligheterna kontrollerade. 

Idag vet vi att många klassrum snarare uppmuntrar till samspel och eleverna är delaktiga och 

aktiva och därmed påverkas synen på språkutveckling (Sahlström 2003:59f). I klassrummet 

tränas talspråket, men alla dimensioner av talet som en individ förväntas behärska i och med 

alla de roller som denne intar, ges inte tid eller plats att utvecklas innanför klassrummets 

väggar. Nyanserna och utvecklingen av medvetenheten kring avgörandet vilken nyans som är 

rimlig i ett visst sammanhang är en osynlig process.  

2.3.3 Utrymme för skriftspråket 

Det finns få empiriska studier kring vad som sker med människors totala språkliga kompetens 

när kunskaperna om språk ökar i och med att skriften tar plats. Det finns dock analyser som 

pekar på att vår föreställningsförmåga förändras efter att vi har lärt oss alfabetet. För många 

kan det vara svårt att föreställa sig uttalet av ett ord utan att omedvetet tänka sig stavningen av 

ordet. Uttalet i sig kan också delvis förändras efter att vi blivit medvetna om ett ords stavning 

(Linell 1982). Plötsligt blir bokstäver viktiga för oss. 

Johannessons (1992:16) beskrivning att vi i skolan övar oss att skriva bokstäver på raka 

linjer och tränar på att uttala dem för sig och sedan efter varandra i ett naturligt flöde, är 

naturligtvis bara ett av många inlärningssätt, men också en metod som är bekant. Den 

respekten för skriftspråket som troligtvis för den enskilde individen har sin början under de 
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första skoldagarna eller eventuellt innan det, stannar kvar och är en förklaring till 

uppfattningen att skriftspråkets status är högre än talets. Med tanke på hur undervisningen 

kring talspråk och skriftspråk ser ut så är det inte förvånande att den allmänna uppfattningen i 

stor utsträckning är att skrivet språk är rätt språk, fortsätter Johannesson (1992:16). Det 

faktum att skriften finns kvar och därmed lättare bedömas i efterhand har formodlingen också 

en betydande roll i jämförelsen mellan formerna talspråk och skriftspråk. 

Skolans uppgift har traditionellt varit att, genom undervisning som fokuserade på 

standardisering av ett språk, etablera och legitimera ett språk som skulle komma att bli 

normen för medborgarna. Standardspråket gavs hög status (Linell 1982). Linell (2005) hävdar 

vidare att det skriftliga standardspråket är normen och utgör det språk som det finns en allmän 

överenskommelse kring och därför betraktas som språkligt korrekt. Denna uppfattning 

kommer till uttryck i skolan och i tankarna om skolans uppgift. 

Övergången från att främst behärska talspråket till att alltmer anamma skriftspråket är 

synlig i elevernas produkter. Elevtexter producerade av barn som befinner sig i början av sin 

skriftspråksutvecklingsprocess är skrivna på ett språk som på flera sätt ligger nära talet med 

ljudenlig stavning, ordförråd, tilltal av aktörer, grafiska innehåll som versaler och 

interjektioner samt berättande dialog. Struktur och meningsbyggnad följer skriftspråkets 

konventioner tidigt i skrivandet och delar med talspråksliknande drag tenderar att successivt 

försvinna och det är ofta det som kommer att kallas god språkutveckling. 

Skriftspråksgrammatiken tar plats i elevernas huvud och så småningom i deras texter (Garme 

2003:261).  

Till skolan kommer vi med förhoppning om att nå den dagen då vi ska begripa det 

obegripliga, då vi har knäckt bokstavskoden. I det ögonblicket öppnas en ny värld för 

individen och en ny kommunikationsväg är tillgänglig förklarar Johannesson (1992:15f) och 

lyfter fram att i samband med att denna nya värld öppnas så tenderar vi att glömma den andra 

världen, där talspråket var den enda självklara uttrycksformen. Grammatik blir plötsligt 

viktigt för oss och påverkar omedelbart vårt sätt att tala oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet. Grammatiska regler blir dessutom också en del av vårt talspråk med normer som 

vi inte visste att vi påverkades av.  

Att lära sig skriva är en strategisk inlärningsprocess och kräver en del utbildning och 

träning där medvetenheten kring normer att förhålla sig till utgör en stor del av processen 

(Linell 1982). 
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2.3.4 Elektroniska mediers roll för elevens språkutveckling 

Det språkbruk som barn använder på fritiden när de deltar i sammanhang där en annan form 

av skriftspråk än det som används i skolan brukas är ledigare och mer personligt. I de fall som 

barn har svårt att skilja dessa åt eller blandar ihop vad som förväntas i vilka forum beror det 

inte på de elektroniska mediernas påverkan på språkbruket, utan snarare på att de befinner sig 

i skrivmognadsprocessen. Att standardspråk, alltså det språk som eleverna förväntas använda i 

skoltexter, skulle vara hotat av skriftspråk som används i elektroniska medier finns det inga 

belägg för (Greggas Bäckström 2011:23f). Elevers läsvanor och mediekonsumtion är snarare 

avgörande för utvecklingen och möjligheterna till framgång. Olikheterna elever emellan, 

tillsammans med bland annat skillnader i kompetensen kring turtagningen, som beskrivs i 

avsnitt 2.3.3, utgör grunden till språklig ojämlikhet och därmed olika förutsättningar att lyckas 

i framtiden, både socialt och karriärmässigt (Melander 2003:29).  Elevers användning av den 

nya formen av skrift som det ges utrymme för i elektroniska medier påverkar utvecklingen av 

standardskriftspråket i mycket liten mån. De karaktäristiska dragen för den formen som 

förkortningar, asterisker och smilisar förekommer nästan inte alls i elevernas skoltexter. De 

skrivsätten som kan betraktas som fel eller normbrytande är fler i sammanhang som sms eller 

chatt än i deras skoltexter. Det anses bero på tidsbrist, slarv eller medvetenheten kring att man 

i de sammanhangen inte förväntas skriva lika korrekt snarare än på elevers okunskap 

(Greggas Bäckström 2011:24).  

2.4 Tankar om framtidens språkbruk 

Språkförändring sker ständigt och vi är alla en del av den utvecklingen som sker. Det finns 

flera orsaker till att levande språk förnyas. Jag ska nedan redogöra för språkförändring, 

tendenser till språkförändring och beskriva vad som kan ha en betydelsefull roll i 

språkförändring. 

2.4.1 Levande språk förändras 

Alla naturliga språk är levande och förändras med tiden poängterar Linell (1982) och för ett 

resonemang kring språkförändring. Han menar att språkforskare som är ovilliga att erkänna 

denna naturliga utveckling ofta har hävdat att språkförändring egentligen är ärvda 

missförstånd och felsägningar. Språk är öppna system och såväl språken som talarnas 

kompetens i språken utvecklas ständigt. Förr i tiden, då prästerna stod för den minoritet som 

behärskade språket, ansåg man att deras uppgift var att bevara den ursprungliga, rätta formen 

och innebörden av ord. Idag ser man annorlunda på vad som är rätt uttal och betydelse.  
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Det är viktigt att komma ihåg att det är i samma stund som samhällsutveckling sker som 

språket behöver utvecklas och anpassas till det nya. Gällande ordförråd kan vi motivera att 

nya ord behövs helt enkelt för att nya företeelser har tillkommit. Ord som epost och app, vilka 

föregås av en teknikutveckling, fanns inte för några år sedan av den anledningen att det inte 

fanns en funktion för ordet (Josephson 2004:116). Med nya ord och uttryck behöver vi också 

ny norm, men i vissa fall förekommer också en form av icke-norm. Skriften i elektroniska 

medier är ett exempel. 

Ett språk bevaras inte enbart genom att det finns texter formulerade på ett språk, ett 

språk måste tillåtas att utvecklas. Uttrycksformerna i ett språk anpassas efter språkbrukarnas 

behov, och behovet är ett resultat av den övriga samhällsutvecklingen (Lindström 2008:11).   

2.4.2 Oron för förändringens konsekvenser   

En naturlig invändning mot uppmuntrandet till språkförändring är att hänvisa till ett av 

människans mest grundläggande behov, nämligen att ständigt kategorisera och organisera 

omgivningen och all information som delges. Att medvetandegöra sig om språkets struktur 

kan vara ett sätt att tillfredsställa detta behov och då kan förändring upplevas som förvirrande 

(Linell 1982). Med tanke på vilken betydande roll vårt språk har för vår identitet är detta inte 

så konstigt. Vi kan ändå fastslå att språkförändring sker, med eller mot vår vilja. 

Det kan fortfarande finnas skäl att fundera över varför språkförändring är nödvändig. Så 

länge alla ansluter sig till och följer befintliga konventioner, upprätthålls de (Greggas 

Bäckström 2011:29) och det kan upplevas som enkelt att en gång för alla ta ett beslut och 

sedan hålla fast vid det. Det finns en utbredd negativ inställning till språklig förändring 

gällande uttal och grammatik och dessa reaktioner kommer ofta till uttryck i samtal om språk. 

Ungdomars sätt att tala välkomnas sällan och aldrig i samma utsträckning som ny teknik eller 

ny kultur, vilka verkar vara områden där utveckling och förändring förvisso tas emot med viss 

skepsis, men aldrig med lika tydlig attityd att det var bättre förr som i samband med 

språkutveckling (Josephson 2004:116). 

2.4.3 Tendenser till språkförändring 

När man talar om språkförändring hänvisar Josephson (2004) till fem huvudtendenser som är 

avgörande för utveckling gällande såväl talspråk som skriftspråk: internationalisering, 

visualisering, intimisering, teknifiering samt nya förhållanden mellan talspråk och skriftspråk. 

Förändringar kan kategoriseras i en eller flera av dessa. Vi har idag starkare koppling till 

andra länder och därmed andra språk, vilket påverkar vårt sätt att kommunicera och möjliggör 

en utveckling med låneord från så kallade främmande språk, vilka inte i vår vardag betraktas 
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som främmande längre. Detta är vanligt i chatt och andra elektroniska medier. Det blir också 

vanligare att information presenteras med syfte att göra intryck och då blir bilder och andra 

symboler mer ofta förkommande. Vi kan se exempel på detta på affischer och i reklamblad. 

Gränserna mellan offentligt och privat i textproducering blir dessutom mer vaga vilket 

uppmuntrar till ett mer informellt språk. Bloggar är ett tydligt exempel på sådan 

textproducering. Den tekniska utvecklingen har starkt bidragit till att vi förändrat villkoren för 

skriftspråket. Den snabba och oplanerade kommunikationen möjliggör och främjar ett 

skriftspråk med inslag av typisk talspråksstruktur med vetskapen om dessa 

förändringstendenser kan vi debattera vad som är meningsfull språkvård, vad som är viktigt 

att värna om och vad som är värdefullt att utveckla (Josephson 2004:49ff). Med tanke på all 

denna förändring av olika slag kan man hävda att språket blivit mer komplext. Kanske inte 

när det gäller grammatiken, men språksamhället i stort. Språket och uttrycksmöjligheterna har 

utökats genom att det finns fler språk, fler situationer där vi brukar språk, fler normsystem 

som deltar i konkurrensen, fler former och fler tekniker. Att välja att betrakta utvecklingen 

som ett resultat av att vi läser, skriver och talar med varandra i stor utsträckning, snarare än att 

bedrövas över att vi inte värnar mer om att bevara språket tillåter en atmosfär där vi kan se 

positivt på språkutveckling (Josephson 2004:113f). 

2.4.4 Elektroniska mediers roll i språkförändring  

Gällande den formen av skriftspråk som används i elektroniska medier verkar det, som 

tidigare nämnt, inte betraktas som nödvändigt att skapa gemensamma normer eller regler för 

det skriftspråket eftersom kommunikationen fungerar väl utan (Greggas Bäckström 

2011:107). Det kan utgöra en förklaring till att skriftspråk som används i elektroniska medier 

inte anses ingå i det skriftspråk som betraktas som fint och korrekt, det språkbruk som vi ska 

sträva mot och vårda. Tvärt om får det språkbruket stå emot föreställningar om att vara ett fult 

och felaktigt språk som vi måste försöka begränsa, eller åtminstone kontrollera spridningen 

av. Kritiken består främst av negativa reaktioner kring att språket mer liknar muntlig 

kommunikation. Språket förekommer i skriftlig form men innehåller talspråksstruktur och 

talspråksförutsättningar såsom interaktion, kontextberoende och delad förkunskap (Melander 

2003:31). Det typiska för skriftspråket, att det är monologiskt, beständigt, planerat och 

obundet till tid och rum, står i motsats till talspråkets karaktäristiska drag, nämligen att det är 

dialogiskt, flyktigt, spontant och bundet till tid och rum. Skrivandet i elektroniska medier 

befinner sig, i den meningen, mitt emellan talspråk och skriftspråk. Detta har gett såväl talet 

som skriften nya förutsättningar och utvecklat nya sätt att både tala och skriva. Det är dock 
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inte helt oproblematiskt att kalla den typen av skrivande för talspråk i skrift och därför kan det 

vara att föredra att säga att vi skriver mer med typisk talspråksstruktur, att det i och med den 

nya formen finns möjlighet till att producera text i ny form (Greggas Bäckström 2011:21f). 

Skriven text har traditionellt definierats som ofta anpassad till situationer där snabba svar inte 

vanligtvis är nödvändiga (Linell 1982) men med dagens teknik i åtanke finns undantag med 

textproducering med andra syften än traditionell skriven text och där snabba svar helt klart 

står i fokus. Greggas Bäckström (2011:22) förklarar att med tanke på att syftet med text i 

elektroniska medel ofta är snabb kommunikation sänks kraven på korrekthet och toleransen 

för ett språkbruk som inte föregås av planering och eftertänksamhet är större än i mer formella 

sammanhang.  

Strömholm (1992) redogör för en diskussion kring talets betydelse som innehåller en 

föreställning om att det skrivna ordet, som traditionellt har varit den största budskapsbäraren, 

hotas att trängas ut av muntlig kommunikation. Denna diskussion hänger ihop med frågan 

huruvida det formella talet är i fara till förmån för det spontana, oförberedda talet. Det skulle 

betyda att vi alltmer kan känna igen oss i talesättet att vara oförmögen att tala, särdeles duktig 

på att prata. Förespråkare för att bevara det normativa språket uppmuntrar till att rädda det 

sårbara talspråket genom att uppmärksamma hur talet förändras och kämpa för att försvara 

vårt vackra och rena språk (Strömholm 1992:119). Det är dock fortfarande oklart vem som 

står bakom detta hot. Den formen av skriftspråk som används i elektroniska medier är 

misstänkt, och därmed riskerar hela teknikutvecklingen att betraktas som boven. 

Det finns en risk med att hitta en syndabock eller för den delen en hjälte när man pratar 

om språkutveckling. Språk förändras varken för att vi härmar överheten, påverkas av mediala 

förebilder eller inte kan undvika att slarviga och okunniga ungdomar förstör vårt språk. Språk 

förändras och utvecklas när vanliga människor samspelar med vanliga människor. Det är när 

vi i vardagen ackommoderar i samtal som vi utvecklas språkmässigt. Ett ständigt givande och 

tagande pågår och ofta är det omedvetet. Språkutveckling och språkhistoria är ett resultat av, 

på gott och ont, sega strukturer och handlande deltagare (Josephson 2004). Detta resonemang 

innebär att anpassning på relativt liten, ofta omärkbar nivå är avgörande gällande 

språkutveckling både när det talas om samhällelig förändring och personlig språkutveckling. 

3 Metod och material 

Denna uppsats kännetecknas av en kvalitativ forskningsansats. I analyser med kvalitativa 

metoder kan det av flera skäl vara problematiskt att presentera generella resultat, vilket heller 



Mälardalens högskola  Linnéa Bergman 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK VT 2012 

Uppsatskurs i inriktning svenska, HSV407  2012-06-18 

 

17 

 

inte har varit syftet med denna uppsats. Undersökningen som genomförts i samband med 

denna uppsats skulle således kunna genomföras igen vid annat tillfälle, och med likartat eller 

annat urval, och få ett annorlunda resultat. De faktorer som varit avgörande för valet av 

strategi och datainsamlingsmetod är frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen.  

3.1 Metodmotivering 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar är intervju befogat som datainsamlingsmetod. I 

samband med intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuform med några frågor att 

utgå ifrån med utrymme för följdfrågor och vidare berättande. Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas av en öppet utformad frågemall som inbjuder till flexibilitet och fördjupade 

samtal (Bryman 2002:301f). Intervjuerna med eleverna genomfördes i grupp med tre elever i 

varje grupp och intervjuerna med lärarna skedde enskilt med en lärare i taget. Med intervju 

som datainsamlingsmetod finns vissa risker att ha i åtanke genom arbetets gång, i både 

förberedelser, genomförande och efterarbete. Johansson och Svedner (2010:32) redogör för 

två avgörande faktorer för att intervjuer ska lyckas, eller misslyckas. Den ena faran är att 

informanten inte svarar sanningsenligt och den andra är att intervjuaren ställer dåligt eller till 

och med felaktigt formulerade frågor så att denne påverkar informantens reaktioner och 

därmed dennes svar.  

Valet av gruppintervjuer i samtal med eleverna motiveras med en förhoppning om att 

gruppintervjuer uppmuntrar till att deltagarna i samtalet lyfter detaljer som utan interaktionen 

informanterna emellan inte hade kommit fram. Informanterna stimulerar varandra genom att 

ständigt analysera varandras svar och bygga vidare på gemensamma minnen och erfarenheter 

kring ämnet. Detta samspel har varit betydelsefullt för resultatet. Intervjuerna med lärarna har 

skett enskilt då syftet med de samtalen snarare var att fånga hur den enskilde lärarens 

uppfattning om tal- och skriftspråk kom i uttryck i undervisningen.  

3.2 Urval och genomförande  

Elevintervjuerna genomfördes på en skola med årskurs 6-9 i en mellanstor stad i Sverige. 

Informanterna gick i årskurs 8 och intervjuerna skedde i samband med två svensklektioner. 

Inför intervjuerna deltog jag också på en mentorstid dit jag kom för att berätta om uppsatsens 

innehåll och syfte. Samtidigt delade jag dessutom ut ett missivbrev till eleverna att ta hem för 

påskrift av målsman och sedan ge tillbaka till mig som ett bevis för godkännande för 

deltagande, då informanterna var under 15 år och det då kändes nödvändigt att be om 

målsmans tillåtelse. Det fanns flera tankar med att presentera mig personligen inför 
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intervjuerna. Jag ville skapa ett förtroende hos eleverna och skapa en förståelse för syftet med 

mitt besök, med de kommande intervjuerna och också min uppsats syfte. Det är enligt 

Johansson och Svedner (2010:32) avgörande för att informanterna ska känna sig trygga i 

intervjusituationen, vilket påverkar samtalet under intervjun. Tre elevintervjuer genomfördes i 

grupper om tre elever, totalt nio informanter. Jag hade innan intervjutillfället i samråd med 

elevernas lärare utsett ett lämpligt rum för intervjuerna. Jag berättade också för eleverna om 

att hela lektionen var avsedd för genomförande av intervjuer och att om det behövdes kunde 

vi fortsätta under fler lektioner. Det ville jag vara tydlig med för att undvika att eleverna 

skulle tro att det fanns en tidspress och att det därmed kunde påverka elevernas föreställning 

om vad som förväntades. De nio informanterna som hade uttryckt att de ville delta samt fått 

godkännande av målsman skrevs upp med namn på en lista för att sedan slumpmässigt delas 

in i samtalsgrupper. Jag hade inte någon tidigare relation till eleverna och dessutom var det 

inte viktigt för mig att ta hänsyn till kön eller relationen dem emellan, därför fungerade det 

bra att välja slumpmässig gruppindelning. Elevintervjuerna spelades in med diktafon, vilket 

motiverades med att jag som samtalsledare ville kunna stödja samtalet med ett fullt 

deltagande snarare än att behöva koncentrera mig på att anteckna. Som stöd fanns också några 

frågor att utgå ifrån och min tanke var att utifrån dessa frågor skapa en atmosfär som 

uppmuntrade till ett relativt öppet samtal med spontana följdfrågor formulerade utifrån de 

tankar som efterhand dök upp. Frågorna på pappret syftade till att vara korta och tydliga. Jag 

ställde frågan öppet till hela gruppen, därefter fördelades ordet spontant eleverna emellan. Jag 

lade märkte till en tendens att eleverna svarade i turordning trots att jag inte hade uppmanat 

till detta. Johansson och Svedner (2010:31) beskriver att det är en balansgång i 

intervjusituationer för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Risken att jag som 

samtalsledare fokuserar alltför mycket på att få ställa alla frågor vägs mot risken att samtalet 

utan stödfrågor blir alldeles för ostrukturerat. De riskerna var jag medveten om och försökte 

att förhålla mig till. När jag kände mig mätt på information i varje grupp öppnade jag upp för 

att eleverna skulle få tillägga någonting eller ställa eventuella frågor kring samtalet. 

Strukturen på lärarintervjuerna såg lite annorlunda ut med ännu mer öppna frågor där 

jag förutsatte en större förförståelse kring mitt ämne från lärarna än från eleverna. Frågorna 

avsåg att öppna för en redogörelse kring lärarnas egen syn på sin undervisning kring talspråk 

och skriftspråk och därmed förutsåg jag att svaren skulle bli av en berättande karaktär med 

mycket innehåll. Jag genomförde två lärarintervjuer varav en lärare undervisar klassen med 

elevinformanterna i svenska och den andra läraren arbetar på en annan skola i samma stad 
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men också undervisar i svenska. Den första lärarinformanten valdes för att kunna relatera 

svaren med elevernas svar och den andra informanten valdes ut för att få ett kompletterande 

lärarperspektiv och i det urvalet var mina kontakter med skolvärlden avgörande. 

Lärarintervjuerna skedde inte i grupp med motiveringen att syftet med de intervjuerna var just 

att få veta mer och öka min förståelse kring deras egen undervisning. Lärarintervjuerna 

spelades liksom elevintervjuerna in med diktafon, också denna gång för att jag skulle kunna 

fokusera fullt på samtalet och snarare i efterhand skriva ner det väsentliga av samtalet för att 

kategorisera och analysera lärarnas svar. I samband med den första lärarintervjun, med 

informanten som också undervisade klassen med de deltagande elevinformanterna, utsåg vi 

tillsammans en tid och plats för samtalet som genomfördes i en avskild avdelning i 

lärarrummet på skolan. Den andra lärarintervjun genomfördes efter samråd med den 

informanten på en lunchrestaurang i anslutning till högskolan där jag studerar och skriver 

uppsatsen. När jag upplevde att svaren och berättandet kring undervisningen var tillräckliga 

avslutades intervjuerna.   

3.3 Trovärdighet 

Det som karaktäriserar denna uppsats är att det finns en förhoppning om att bidra till ökad 

förståelse kring tankar och attityder om talspråk och skriftspråk i och utanför skolans värld 

och hur de kommer till uttryck genom lärarnas val och fokus i undervisningen. I kvalitativa 

arbeten finns en större närhet och en tydligare relation mellan forskare och forskningsobjekt, 

vilket bidrar till andra förutsättningar för pålitlighet och giltighet (Holme och Solvang 

1997:94). Arbetet gör inte anspråk på att vara generellt. I kvalitativa arbeten är det en 

utmaning att bortse från hur skribentens förförståelse och värdering påverkar arbetet. 

Kvalitativ forskning riskerar därför att av mottagare anses vara alltför subjektiv i såväl urval 

som resultat (Bryman 2002:270). I kvalitativa arbeten, och i fallet med denna uppsats, finns 

inte heller en förväntan på att om en liknande undersökning genomförs ska samma resultat 

presenteras. Det är snarare orimligt att återskapa intervjuerna och få samma svar (Holme och 

Solvang 1997:94). Däremot är undersökningen relevant och materialet passar med uppsatsens 

syfte och frågeställningar. För att undersöka elevers och lärares upplevelser, genom att 

samtala om funderingar och resonemang kring talspråk och skriftspråk, är det relevant att 

direkt fråga dem, vilket har skett i och med intervjuerna som genomförts. En medvetenhet 

kring forskarens roll är därför avgörande och har genomsyrat arbetet. För att säkerhetsställa 

trovärdighet stödjer jag mina resonemang med citat från respondenterna i resultatet.  
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3.4 Etik 

En medvetenhet kring etiska överväganden har tillämpats gemomgående i arbetet och varit i 

fokus vid materialinsamling, analys och publicering av resultat. De etiska kraven innehåller 

regler formulerade av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för hur forskare 

ska kunna visa respekt och hänsyn till de som ställer upp som informanter genom att ge 

information, nyttja materialet rätt, respektera informanterna frivillighet till deltagande och att 

behandla materialet så att ingen informant kommer till skada (Johansson och Svedner 

2010:32). Det måste finnas ett medgivande till att delta. Den intervjuade känner till att 

materialet kommer att användas i forskningssyfte och samtycker till det (Denscombe 

2000:130). Alla som på något sätt deltar i arbetet ska få tillräcklig information om arbetet. 

Detta har i denna uppsats tillämpats genom att alla informanter, med ett anpassat och 

lättbegripligt språk, fick en beskrivning av uppsatsen och dess syfte. För att motivera 

informanterna kan beskrivningen formuleras med försök att relatera syftet med deltagandet till 

individens egna mål genom att påvisa deras personliga nytta med deltagandet (Patel och 

Davisson 2003:70). Dessutom skickades ett missivbrev till elevernas målsman för ett 

godkännande i form av en underskrift som återlämnades till mig innan genomförandet av 

elevintervjuerna. Det finns också ett krav om att materialet som samlas in endast får användas 

till det som har framgått i informationen, och det innebär i och med denna uppsats att 

informationen från materialinsamlingen, i detta fall ljudinspelning, endast används för 

ändamålet, vilket informanterna tillgavs tydlig information om. Gällande kravet på att alla 

informanter måste godkänna sitt deltagande är det betydelsefullt att få ett uttalat samtycke 

från de tillfrågade informanterna. I detta arbete tillfrågades informanterna, för ett muntligt 

samtycke, en tid innan intervjun skulle ske och upplystes om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Kännedomen om hur materialet ska tas om hand har bidragit till att 

allt insamlat material förvarats så att utomstående inte har möjlighet att relatera materialet till 

informanterna. Informanterna är inte anonyma, men alla uppgifter behandlades konfidentiellt 

så att deras identitet inte avslöjas i resultatet.  

3.5 Material  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det ljudinspelade materialet. Materialet 

bestod av tre elevintervjuer, alla 20-35 minuter långa, samt två lärarintervjuer, båda ca 45 

minuter långa. Bearbetningen innefattade en sortering och kategorisering av elevernas och 

lärarnas berättande för att underlätta arbetet med att hitta likheter och skillnader som skulle 
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ligga till grund för jämförelsen. Informanterna har numrerats efter vilken grupp de tillhörde 

under intervjuerna. Elevinformant 1, 2 och 3 deltog i den första elevintervjun, elevinformant 

4, 5 och 6 deltog i den andra elevintervjun och elevinformant 7, 8 och 9 deltog i den tredje 

och sista elevintervjun. I Resultatet anges inte vilken grupp elevinformanterna tillhör eftersom 

det inte har någon betydelse för resultatet. Numreringen av informanterna består men svaren 

redovisas inte per grupp utan snarare utifrån vilka som besvarade frågorna.  

4 Resultat 

Jag ska i detta kapitel kategorisera ett urval av svaren från elevintervjuerna utifrån uppsatsens 

frågeställningar och sedan genomföra samma kategorisering i lärarintervjuerna. Jag har valt 

att redovisa svaren från de frågor som direkt kan kopplas till uppsatsens frågeställningar. När 

intervjuerna genomfördes ställdes fler frågor än så för att kunna skapa ett levande samtal. De 

intervjufrågor som fanns till hands vid intervjutillfällena går att se i sin helhet i Bilaga 2 (sid. 

41) samt Bilaga 3 (sid. 42). 

4.1 Elevintervjuer  

I detta delkapitel sammanställs svaren från elevintervjuerna. Informanternas svar ges inte 

gruppvis eller i ordning. Svaren presenteras utifrån vilka informanter som svarat på frågorna. 

Flera av frågorna som ställdes i samband med intervjuerna besvarades inte av alla 

informanter.  

4.1.1 Resonemang kring begreppen talspråk och skriftspråk 

Alla tillfrågade elever kände till begreppen talspråk och skriftspråk och kunde ge en 

förklaring till betydelsen av begreppen. De beskrev talspråk som språket vi använder när vi 

talar och skriftspråket som det vi använder när vi skriver. Informant 2 berättar hur hen 

använder språket: 

Att när man pratar i vardagen pratar man ju på ett sätt och när man skriver så är det på ett annat 

sätt… Man jämför med verkliga livet… När man läser text ser man att man inte pratar så i 

verkligheten. 

Informant 3 fortsätter och tillägger att hen använder engelska låneord i vardagligt skriftspråk: 

Jag skriver alltid med förkortningar, för jag lyssnar på musik och är inne på engelska sidor… I 

rappen är cuz vanligare och coolare. 

Informant 4 håller med och tar med stavning i sitt resonemang: 



Mälardalens högskola  Linnéa Bergman 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK VT 2012 

Uppsatskurs i inriktning svenska, HSV407  2012-06-18 

 

22 

 

Alltså det är att man inte säger alla bokstäver när man säger till exempel djur… Vi säger inte 

D:et, vi säger olika och vi pratar inte likt skriftspråket… Förut sa man som det stavas men nu tar 

man det enkla ordet. 

 

Flera av eleverna hade dessutom tankar om hur begreppen talspråk och skriftspråk skiljer sig 

åt strukturellt och menade att de också värderades olika. Informant 1 talar om hur hen talar 

och beskriver att det inte är den riktiga formen av språk: 

[…]det kanske inte är lika långt som det riktiga ordet. 

En av eleverna berättar också om att hen anser att det är förvirrande att det finns olika regler 

för de båda formerna. Informant 7: 

Det är förvirrande, jag förstår inte varför det är olika… Det finns flera ord som är olika… Ibland 

kanske det är att vissa uttalade det som man skrev förut… Det beror kanske på gamla svenskan. 

4.1.2 Olika former för olika sammanhang 

Eleverna är överens om att det finns flera nyanser i både talspråk och skriftspråk som 

uttrycksform och att det är viktigt att kunna avgöra när det förväntas att använda de olika 

nyanserna, eftersom de passar i olika sammanhang. Informant 1: 

När man pratar med kompisar kan man säga vad som helst, inför klassen blir man nervös. 

Informant 3 fortsätter på samma spår och uttrycker en idé om varför det är viktigt att skilja på 

typerna genom att exemplifiera med hur man kan tala med olika stil: 

Jag brukar skämta med mina kompisar, alltså med min röst... Men inför klassen blir man seriös... 

Det handlar om betyg också, man måste använda mer komplicerade ord. 

Det står i vårt samtal klart att det finns situationer när det är godtagbart att slarva och andra 

situationer när man måste vara mer noggrann. Vi diskuterar huruvida det är mottagaren eller 

sammanhanget som är avgörande, eller kanske båda två. Informant 4: 

Jag tycker man ska vara noggrann i skolan men om jag skriver snabbt för att jag ska komma ihåg 

det så spelar det ingen roll om jag bara ska läsa det själv... Om läraren ska se det är det skillnad. 

Informant 8 kan också se att det skiljer sig beroende på situation: 

I skolan och arbetslivet ska man vara noggrann med betyg och så... Lite ordentlig alltså... På 

fritiden är det helt okej för då är det lättare att prata på sitt eget sätt och skicka sms och så. 

Informant 4 fortsätter: 

När man ska söka jobb och sånt eller när man är läkare så kan man inte skriva förkortningar för 

att patienten måste förstå. 

Informant 5 talar också om att söka arbete som ett tillfälle för noggrannhet: 

Man måste vara noga för att den ska förstå men också för att om du visar att du vill jobba här 

och skriver bra så blir det större förtroende för att du kommer vara duktig… Visa att man bryr 

sig och är ordentlig. 
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4.1.3 Tankar om framtiden och elektroniska mediers roll i språkförändring 

Vi kommer in på funderingar kring framtidens språkbruk och börjar med att reda ut några 

funderingar kring hur språket har förändrats. Informant 3 har en tanke: 

Vi blir bättre... Egentligen bror det på vilka det är för några kanske inte vill ändra sig. 

Informant 2 exemplifierar med tidigare generationers språkbruk: 

Det kan vara förvirrande för min farmor och farfar kanske pratade på ett visst sätt för 40 år sen 

medans vi pratar på annat sätt och när dom hör oss så tänker dom vad betyder det där?... Ibland 

kanske dom inte hänger med och då förstår vi inte varandra som man gjorde förr… Dom har ju 

levt länge så dom kanske kan flera ord, komplicerade ord men jag kanske kan andra ord som 

betyder samma sak... Det är nog inte så stor skillnad förutom att dom har längre erfarenhet. 

Informant 4 har också tankar om hur hen tror att vårt språk har förändrats: 

Förr i tiden pratade man med svåra ord... Nu tar man det lilla ordet och lär sig det svårare i 

skolan… Alla förstår nu för det är lättare. 

Och informant 8 har liknande tankar: 

Dom har nog lite finare ord om man säger så och vi säger mera slang. 

Informant 8 problematiserar själva idén med att jämföra språk i ett tidsperspektiv: 

Förr i tiden tyckte dom att dom pratade bättre för det var deras språk men nu tycker vi att vårt är 

bättre... Det går inte att jämföra, dom var ju vana med det och vi är vana med det här. 

Informant 9 funderar på vad det innebär för framtiden: 

När vi blir äldre pratar vi som vi gör nu och då blir det här språket finare och då pratar dom ännu 

mer slang. 

Informant 7 funderar vidare: 

Våra barn kommer ju också komma på nya ord... Språket förändras hela tiden. 

 

Samtalsämnet utvecklas till att handla om språkförändring. Informant 3 resonerar kring 

fördelar och nackdelar för språkförändring: 

Vet inte om det finns något dåligt… Man kanske inte förstår varandra lika bra... Barnen kommer 

tycka att vi har gammalt språk för de har nytt, det blir så hela tiden så vi kommer alltid att 

missförstå. 

Informant 3 tänker på språk historiskt sett: 

Förut kanske det inte hette som vi säger, ord kanske hette något helt annat innan det. 

Informant 7 kommer in på funderingar om hur det skulle se ut om vi struntade i de regler som 

finns och formade en språkutveckling där alla fick göra som de ville: 

Det skulle vara lättare om man fick prata som man ville, om man menade rätt och om det inte 

påverkade betyget så skulle det vara skönt. 

Informant 7 har också tankar kring hur det skulle kunna se ut: 
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Det skulle vara skönt om man följde samhället lite bättre och på vissa ställen anpassa sig bättre... 

Typ som att vi har fått datorer nu. […] Lärarna måste ju följa reglerna om hur det ska vara i 

skolan och då måste eleverna lyda. 

 

Vi fortsätter samtalet och kommer in på tankar om framtiden. Informant 9: 

Sen kanske vi skriver mer som vi pratar… Jag tror det. 

Informant 2 funderar kring icke-verbala uttrycksformer som kroppsspråk och symboler: 

Tecken, tillexempel teckenspråk med kroppen kommer vara mer i framtiden... Man kan ju inte 

skriva tummen upp… Men jag vet inte kanske om några tusen år så är det okej att skriva dit en 

tumme. 

Informant 4 återkommer till skillnaden mellan talspråk och skriftspråk: 

Jag tror verkligen att det alltid kommer skilja... Skriften utvecklas inte så mycket, det är bara 

talet... Jag tycker inte att någonting har utvecklats i svenska, de har bara tagit bort gamla ord 

men skriften är samma. 

Och informant 6 håller med:  

Jag tror inte att det kommer utvecklas, bara talet. 

Likaså informant 7: 

Det är hur man pratar som förändras, stavningen kommer långt efter. 

Informant 4 har en idé om hur det går till när språk utvecklas och förändras: 

När man är ute mycket hör man det som är nytt och då lär man sig det nya, men man måste 

skilja på var man är… Typ i skolan ska man ta det fina ordet först.  

 

Samtalet fortsätter och vi talar om hur det är med skriftspråk i elektroniska medier och i 

låttexter. Är den formen lik andra typer av skriftspråk eller liknar den talspråk? Är det okej att 

skriva med talspråk? Informant 5 är säker på skillnaden: 

När man chattar får man men inte i uppsatser i skolan. 

Och informant 4 håller med: 

För att i chatten då skriver man förkortningar men i skolan kan man inte göra så för dom har lärt 

oss sen vi gick i ettan att vi skriver hela och då kan man inte skriva in snabba förkortningar för 

att skriva mindre. 

Informant 2 belyser vikten av att vara medveten om mottagaren: 

Det är okej så länge man bara skriver till nån man känner, inte till lärare för då gäller det betyg 

och kunskap... Då visar man vad man kan. 

Informant 3 är av en annan åsikt: 

Men man kan göra så på uppsatser också... Några lärare säger skriv mer på ert eget talsätt för då 

förstår ni bättre istället för att skriva komplicerade ord som ni inte förstår... Mer mitt sätt men 

ändå bra svenska. Inte som i rapptexter precis. 
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Informant 8 uttrycker sin åsikt om att det är okej att bryta mot skriftspråkets norm i 

elektroniska medier: 

Vad spelar det för roll?.. Världen går inte under och ingen lärare står och kollar... Jag skriver 

som jag gillar att formulera mig men i skolan måste man anpassa sig att skriva rätt. 

4.2 Lärarintervjuer 

Lärarintervjuerna innehöll liknande diskussioner som elevintervjuerna. Samtalen började med 

att de båda lärarinformanterna var för sig berättade huruvida de ansåg sig medvetet tala om 

talspråk och skriftspråk i undervisningen.  

4.2.1 Begreppen tal- och skriftspråks plats i undervisningen  

Informant A, som också undervisar eleverna som fungerat som informanter, berättar att 

samtalen om begreppen talspråk och skriftspråk ofta är integrerade i annan 

svenskundervisning och exemplifierar: 

Mm, jag gjorde det nyligen när jag pratade med en elev som sa att han tyckte det såg fult ut när 

han skrev medans och då frågade jag om han var medveten om att det var slang och i skrift 

använder man inte S:et... Jag pratar ofta om det när jag lämnar ut texter där eleven inte fått det 

betyg på som den önskade... Säga att det finns olika former... Alla säger så till vardags, jag 

också, men i skrift måste jag skärpa till mig... Det ena signalerar att jag kan, det andra signalerar 

att jag inte tänker. 

Informant B har liknande upplägg: 

Ja, främst när de skriver... Jag brukar säga att i skrift måste man städa bort alla onödiga ord som 

egentligen inte har någon betydelse, och att genom att göra det så höjer man nivån på texten, det 

är ofta i den utgångspunkten som jag tar upp det... Jag tar upp det när det dyker upp eller inför 

ett arbete... Dom skrev krönikor nyligen och då pratar vi att stilen är annorlunda och att det ska 

låta naturligt och mer okej... Och om man skriver dialog så är det mer okej att skriva talspråk. 

 

Jag blir nyfiken på hur det ser ut bland eleverna, om det är så att det finns ett mönster i att 

elever som är starka i tal också presterar bra i skrift. Informant A dementerar den teorin: 

Snarare tvärt om... Jag är van vid att ha elever som är duktiga på att formulera sig muntligt men 

som inte är starka i skrift... Det har med talang och göra tror jag… Vissa behöver struktur och 

vissa talar bättre om dom får prata fritt. För några är förberedelserna det som låser dem och 

skapar nervositet… Dom låser sig i att behöva hålla sig till strukturen... Jag tror att vissa är av 

naturen begåvade på det ena eller andra... Så finns det självklart alltid dom som är bra på både 

men jag tycker ofta att man kan ana att dom har en större styrka i antingen tal eller skrift. 

Informant B ser ett samband i vissa fall, men tvivlar på att det är generellt: 

Det är individuellt och svårt att svara på... Att vara duktig på att uttrycka sig och formulera sig 

kan nog hänga ihop både muntligt och skriftligt... Ordkunskapen är grunden för att kunna 
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formulera sig och den är densamma för att vara bra på tal och skrift, det är nog där jag ser ett 

samband och var ute efter. 

 

Jag berättar sedan om att jag med eleverna har samtalat om huruvida det ges möjlighet i 

skolan att utveckla talet och säger att jag gärna vill höra lärarnas syn på det. Jag frågar om det 

finns metoder som används för att träna tal som motsvarar metoder för att öva läsning och 

skrivning, eller om det också blir träning som integreras i annan undervisning och därmed 

sker dolt. Informant A kommer in på metoder när det gäller talteknik: 

Alltså typ andningsövningar och så kanske... Jag tror att jag försöker skilja på när jag håller 

lektioner om att skriva korrekt och om att tala bra... Att tala bra handlar inte bara om att använda 

ord rätt även om det är viktigt att ha vårdat språk eller att man tänker på mottagaren, man kan ju 

inte använda ett bra språk till en treåring utan måste anpassa... Talet handlar om kroppsspråk och 

andning, det talar jag om... Jag har en elev som är väldigt blyg och med henne hade jag en 

övning då hon fick ta del av några knep... Sådana konkreta tips ger jag egentligen inte till en elev 

som är kavat och tuff... Det kanske inte är något man har med hela klassen utan individuellt med 

dom som behöver det... Muntliga redovisningar känns mer naturligt nu i och med datorerna och 

tekniken som dom själva inte tycker är konstig… Det är hög nivå med Power point-

presentationer och liknande… Där är det vi vuxna som måste hänga med. 

Informant B nämner de dolda samtalen, som inte presenteras som situationer så talet 

utvecklas, men där så sker i allra högsta grad: 

Vi pratar om framträdanden men när de ska diskutera kanske man säger att man använder 

språket som ett redskap för tänkande, men det blir flummigare än regelrätta tips. 

4.2.2 Olika former för olika sammanhang 

Jag vill veta hur de tror att eleverna upplever denna skillnad och frågar om de har erfarit att 

elever ifrågasätter det eller om de är tillfreds med skillnaderna och att de båda formerna har 

olika syften och struktur. Informant A redogör för svårigheterna med att det inte alltid stavas 

som det låter och hur eleverna kan bli osäkra i de situationerna:  

Ibland säger dom att så där kan man inte skriva för det är slang och då vet dom att det finns vissa 

ord som man inte ska använda i skriven form, men dom är inte medvetna om att vi talar på ett 

sätt och skriver på ett annat... Det får dom lära sig i skolan… Dialekter i talspråk ställer också 

till det, det blir svårt för eleverna grammatiskt att ändra det i skriften... Dom upplever att dom 

inte har gjort fel när man rättar det för så säger man ju... Många skriver tillexempel det vart 

istället för det blev. 

Informant B belyser vikten av att samtala om språket, inte bara använda det: 

Jag tror att det är viktigt att prata om ursprunget och att vara öppen med att det finns en 

möjlighet att det kan hända att det ändras i framtiden... Man kanske till och med kan kolla upp 

ursprunget vad det är besläktat med för då kan man öka förståelsen... I nuläget skulle jag 
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motivera normerna med att det blir otydligt om jag inte följer reglerna och så är det bara jag 

själv som skulle förstå vad jag menar... Det är viktigt att följa skriftformen för tydlighetens 

skull... Jag tror att dom flesta elever kan, jag har inte upplevt det som ett problem, det enda jag 

kan komma på är de och dem, och dom och det, att de inte kan skilja på det... Där tycker jag att 

det går att förklara med att dom har olika roller i meningen och att det är därför det stavas olika. 

4.2.3 Tankar om framtiden och elektroniska mediers roll i språkförändring 

Samtalet fortsätter och kommer att handla om inställningen till språkförändring. Jag frågar om 

de anser sig uppmuntra eller begränsa språkets utveckling eller bevarande och om de ser 

något riskfyllt med att bryta mot eller hålla sig till reglerna. Båda informanterna är noga med 

att svara utifrån sin lärarroll. Informant A berättar om hur hon i den rollen ändrat sitt 

handlande: 

Jag tillhörde nog i början av mitt yrkesliv lärarna som tyckte det var katastrof första gången jag 

såg eleverna skriva sej... Jag hade fått det inbankat att när man skriver korrekt så skriver man 

inte så… Idag påpekar jag inte det... Dom ska vara konsekventa när de skriver... Jag tror att 

förändringen var för några år sedan när språk blev på tapeten i Sverige i och med Fredrik 

Lindström och hela det här att man medvetandegjorde nåt som kanske lärare visste men inte 

folket i allmänhet visste om, det vill säga att språk inte är konstant utan språk är levande och vi 

förändrar språket och varje typ tionde år så har vi skapat nya ord som snabbt blir självklara... Det 

försöker jag förmedla till mina elever. […] Man tar också in från arabiskan och andra språk... 

Det finns ord som jag säger till eleverna att du får inte skriva så för det är talspråk, om det inte är 

någon som säger nåt, för då är det skillnad... Att återge talspråk i skrift måste få vara okej, jag 

försöker också få dem medvetna om att det inte är fel att skapa ord bara man är medveten om 

när man använder dem, och inte […] Jag tror att det är viktigt att berätta om ordens ursprung, det 

kan förklara varför det ser ut som det gör... Om man får eleverna att förstå det så är dom inte så 

rädda för språk för då inser dom att man kan skapa med språk och hitta nya sätt att uttrycka sig.  

Informant B har också tankar om detta. 

Jag tror att det är en generationsfråga... Jag pratar med eleverna som att det är det nya och att 

språket utvecklas hela tiden, att ord som förr var slang kan man skriva i formella sammanhang 

numera... Jag tror att man var mer noga med att bevara förr… Jag tycker man ska uppmuntra 

lekfullhet med språket och att det ska utvecklas... Språket stagnerar om man skulle strypa 

utvecklingen… De och dem är fortfarande i skolvärlden ganska strikt, men såsmåningom tror 

jag att det försvinner... Då har vi som lärare ansvar att hänga med och tillåta... Vissa ord kanske 

försvinner men då kanske andra kommer till... Ett språk blir inte fattigt för att vi ändrar uttryck. 

 

Jag lyfter frågan huruvida skriften anses vara den korrekta formen av språket och frågar vad 

de har för funderingar kring värderingen av talspråk och skriftspråk. Informant A funderar på 
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hur det sett ut historiskt och hur det utvecklats till dagens attityder och hur de kommer till 

uttryck: 

Jag vet inte... Jag vet bara att människor som vet med sig att dom inte har så lätt för att skriva 

ofta skäms för det... Jag kan träffa människor som skriver fel av olika anledningar som upplever 

att det är en olustig situation när man ställs inför att behöva skriva... Förr förväntades 

akademiker kunna skriva bra... Idag kan man bli respekterad för att man har tankar och idéer 

men kanske inte skriver bra... Många ber om ursäkt för att dom inte kan skriva... Det värderas 

fortfarande högt... Det finns också lärare som ber om ursäkt för stavning, vilket jag kan tycka är 

komiskt... En gång i tiden kanske lärare var stavningsexperter men idag vet man att det alltid är 

en process att skriva och att det inte är ovanligt att bearbeta text innan man är klar... Jag tror att 

förr var boklig bildning viktigare… Dom som tillhör den äldre generationen skriver väldigt väl 

när dom väl skriver, och annars skriver de inte alls… Den yngre generationen skriver gärna och 

dåligt om de bara har någonting att förmedla... Budskapet är viktigare än formen... Till och med 

om du är journalist kan du skriva fel... Jag kan tycka att om man jobbar med språk måste man 

värna om det och inte lära andra fel men jag tycker inte att man måste vara jätteduktig på att 

skriva korrekt för att skriva... Idéerna och tankarna bakom är viktigare... Nationella proven har 

ju gått ifrån att bedöma hur väl man uttrycker och hur lite språkliga fel eleverna har till att 

innehållet blir viktigare och att de trycker mycket på det... Jag tror att innehållet tappades bort ett 

tag och då blev det torrt och tråkigt... Dom som kunde skriva målande och fantastiskt fick dålig 

bedömning om det vart stavfel... Det är det kreativa som bedöms, inte det korrekta.  

Informant B menar att det absolut skiljer sig och att språken har olika status:  

Ja, absolut… Men om du pratar som en bok kan jag se att det betraktas som obildat snarare än 

bildat... Skriftspråket är ju tydligt... Syftet är att det ska vara tydligt... Om vi skulle skriva som vi 

pratar så skulle det blir otydligare... Jag tycker att det är bra att det finns skriftspråksnorm som 

man följer... Det finns skriftspråk som låter som talspråk i vissa sammanhang som är mer som 

samtal, men man anpassar sitt språk också om du har ett föredrag eller om du småpratar med 

kompisar, den anpassningen gäller både tal och skrift... Man har ju nytta av båda genom livet... I 

vardagen så är det naturligtvis det muntliga som syns mest, men ja tror också att det är väldigt 

viktigt att kunna formulera sig i skrift när man behöver kontakta någon eller söka jobb, men jag 

tror att det muntliga kan främjas mer i skolan... Det kan man göra genom att uppmuntra till 

muntliga redovisningar med också att skapa utrymme för diskussioner och ja, låta dem samtala 

för det är utvecklande att bara använda språket… Jag tror att det glöms bort för det är liksom 

enklare att om lärare bedöma nåt som man får in på papper, jag tror att det är den fällan man 

ramlar i... Jag tror att det finns en tradition i att det skiftliga väger tyngre... Det sitter djupt rotat 

att det ska produceras någonting och att produkten ska vara text, för att kunna ta på kunskapen. 

Jag berättar om att jag läst om en debatt där man frågade sig om det var talet som hotade 

skriften eller tvärt om. Så frågade jag om de ansåg att det fanns en hotbild, hur det såg ut och 
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hur (om) man kan motarbeta det. Informant A kommer genast in på skrift i elektroniska 

medier:  

Det finns en sak som är jobbig och det är att vi har en grammatisk brist i en del skrivet språk 

idag, tillexempel på nätet... När man chattar eller mailar idag så förkortar man ständigt... Elever 

har därför oerhört svårt att skilja på dom och det för man bara skriver D på nätet... Det blir bara 

svårare och svårare... I chattspråk så skriver man snabbt och tolkar och då är det huvudsaken att 

mottagaren förstår men när du ska skriva en text där du vill framföra nåt som är viktigt för dig 

och det blir fel med objekt och subjekt kan det bli väldigt jobbiga syftningsfel och därmed svårt 

att göra sig tydlig... Kanske inte hot men om man tappar grammatiskt kunnande kan det bli 

jättetokigt […]. Det finns en poäng med att det finns regler... Jag bryr mig inte om saker som 

dom, för det kan man lista ut vem som gör vad ändå, men dom och det kan störa i läsningen och 

då kan det vara svårt att veta om man pratar om en sak eller flera personer och då blir det 

jätterörigt... Där finns en fara med om man inte talar tydligt och skriver tydligt så kanske man 

inte blir förstådd. 

Informant B har en annan synvinkel på vad som kan påverka språket negativt: 

Jag tror att språkpolisandet i sig är det som är skadligt... Att folk bestämmer sig för att såhär ska 

man prata för så stavas det eller såhär har det alltid hetat... Där ställer jag mig på talets sida, jag 

tycker att språkpoliserna förespråkar skriften som norm och bevarande av det gamla språket… 

Talspråket får så småningom diktera skriftspråket, men till dess måste man kanske hålla sig till 

reglerna, tills det blir standard... För att tala för det här säger jag till mina elever att språket 

måste få vara levande och uppmuntrar dom att leka med språket för att det är språkutveckling – 

både deras egen och språkets. 

 

Avslutningsvis känner jag behov av att ytterligare beröra den skriftliga formen som skrivs i 

elektroniska medier och dess eventuella roll i språkförändring. Jag vill veta vad lärarna tror att 

det kan få för (positiva och negativa) konsekvenser att man skriver talspråk. Jag frågar hur det 

kan främja språkutveckling och hur det kan skada språket om man inte tar hänsyn till de 

skriftspråksnormer som finns. Informant A funderar: 

Allt sånt leder till snabb kommunikation… Det är mycket lättare idag att förmedla korta 

budskap... Det var dyrare och omständligare förr och kommunikationen har blivit mer för alla 

och lättare tillgängligt... Det är det positiva... Att vi kan göra flera saker samtidigt och prata med 

flera på samma gång… Det jag tycker är obehagligt är att jag märker hur lätt det är med 

missförstånd med kort skriftlig kommunikation... Det är svårt att berätta nåt med värde utan att 

det blir längre beskrivningar... Missförstånd har jag förstått är vanligt bland eleverna... Man talar 

ej till punkt och misstolkar det som sägs... Det är bra kommunikation när man vill ha snabbt 

svar, men slöpratet upplever jag inte som så meningsfullt... Då är muntligt småprat mer 

nyanserat och man kan direkt förklara om missförstånd dyker upp... Det kan vara svårt att 

erkänna i text att man inte har förstått. 
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Informant B nämner återigen hur viktigt det är att medvetandegöra eleverna om språkets 

nyanser:  

Jag tror att det är viktigt att man pratar om att det finns olika syften... Jag ser egentligen inga 

faror med chattspråket... Sen kanske det så småningom kommer göra att skriftspråket ändras… 

Nu kommunicerar vi i skrift mycket mer än förr och då är det inte konstigt att det kommer fram 

ett språk som är anpassat för att kunna skriva snabbt och inte behöva skriva långt och 

fullständiga ord... Jag tror att lärare har ansvar att inte tillåta att det helt går över till det språket i 

skolan för det tycker jag att man måste skilja på. 

5 Resultatanalys 

Jag återger i detta kapitel några betydande delar från resultatet där elevernas och lärarnas 

berättelser har liknat eller skilt sig från varandra och kopplar dessutom deras resonemang till 

det jag tidigare lyft från litteratur i kapitel 2 Bakgrund.  

5.1 Medvetenheten kring begreppen talspråk och skriftspråk samt deras 

utrymme i undervisningen 

Eleverna uttrycker i intervjuerna en medvetenhet kring begreppen talspråk och kan redogöra 

för innebörden av de båda. Lindström (2008) påpekar att talet är den grundläggande formen 

men i informanternas berättelser definieras språkformerna annorlunda. En elev använder 

beskrivningen det riktiga ordet för skriftspråksformen när hen förklarar att hen inte talar och 

skriver på samma sätt. Under samtalet reagerar jag som samtalsledare inte på den 

definitionen, men när jag lyssnade på materialet slog det mig att eleven alltså i sin förklaring 

utgår ifrån att skriften är det riktiga, vilket Linell (1982) hävdar är en vanlig uppfattning 

genom att till exempel beskriva skriften som den sekundära formen av ett språk.  

 Det är intressant att en elev jämför skriftspråket, vilket hen förklarar som formen som 

används vid textproducering, med talspråket, som hen beskriver som den form som används i 

vardagen. Den nyans av talspråket som vi brukar som vardagsspråk verkar ligga allra längst 

ifrån skriftspråket. I jämförelsen blir begreppen ytterligheter för eleven och kanske reflekterar 

hen då inte över att det finns andra, mer formella nyanser av tal som liknar skriftspråket mer. 

Melander (2003) hävdar att vardagsspråket är ett relativt outforskat område, och kanske 

kommer det också till uttryck i våra tankar om språk och blir en definition av motsatsen till 

skriftspråket tack vare att det anses vara minst formellt i förhållande till det formella 

skriftspråket.   

 I relation till elevernas tydliga beskrivning av skillnaden mellan talspråkets och 
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skriftspråkets användningsområde och struktur ställs lärarens uppfattning om huruvida 

eleverna känner till begreppen. Informant A menar att de ibland påpekar att vissa ord inte hör 

till skriven form för att de är slang, men läraren säger sedan uttryckligen att eleverna inte är 

medvetna om att vi talar på ett sätt och skriver på ett annat. Läraren exemplifierar med att 

eleverna inte upplever att de skrivit fel och motiverar det med att det ju är så man säger. 

 Informant B berättar att hen tror att eleverna kan skillnaderna och att det inte upplevts 

som ett problem. Ibland kan stavningen ställa till det när ett skrivet ord innehåller bokstäver 

som inte hörs när ordet uttalas. Då kan ord blandas ihop men läraren menar att det ofta enkelt 

går att förklara att de olika orden har olika betydelse och därför stavas olika. 

5.2 Olika former med olika tillhörande normer  

Ett normerat talspråk betraktas vara att föredra i officiella sammanhang enligt Bijvoet (2008) 

och just vad som passar i vilket sammanhang har informanterna reflekterat över och har en 

uppfattning om. Såväl eleverna som lärarna skiljer på tillfällen då man kommunicerar med 

syfte att göra sig förstådd och tillfällen då man vill visa att man kan, och att de nyanserna 

finns i både talets och skriftens form. Josephson (2004) talar återkommande om nyanser i 

språk och att kommunikations olika syften och villkor också förutsätter olika form av uttryck. 

En elev talar om att mottagaren ofta är avgörande och exemplifierar med att det gäller att vara 

noggrann då en lärare ska läsa texten till skillnad från om det handlar om anteckningar som 

bara eleven själv ska läsa. Precis som Greggas Bäckström (2001) resonerar informanterna i 

denna uppsats kring vikten av att anpassa sitt språk till mottagaren. Tillfället i sig kan också 

ha betydelse och flera elever nämner skolsammanhang eller skrivande av arbetsansökan som 

tillfällen då det gäller att bevisa att man kan. I enlighet med Garme (1992) är informanterna 

medvetna om att de i olika sammanhang intar olika roller som påverkar hur kommunikationen 

ser ut.  

 En av lärarna berättar att hen presenterar att det finns olika nyanser i språket och 

beskriver det som att språkbruk antingen signalerar att man kan eller att man snarare inte 

tänker eller har brytt sig om att vara noggrann. Läraren lyfter den formen av språk som 

används i elektroniska medier som en situation med grammatisk brist och att eleverna i och 

med det får svårt i situationer där det förväntas att de ska förhålla sig till skriftspråksnorm 

gällande stavning, meningsbyggnad och annat. Lärarens uppfattning stämmer inte överens 

med Greggas Bäckströms (2011) beskrivning att det inte finns några belägg för att elevers 

aktivitet i elektroniska medier påverkar det standardspråk som de förväntas använda, och, 

enligt Greggas Bäckström, använder i skolan. Strömholms (1992) diskussion utifrån 
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föreställningen om att det skrivna ordet är hotat verkar det inte finnas någon oro för från 

elevernas sida. Den andra läraren påpekar att hon inför ett arbete med textgenrer går igenom 

normer och regler för de olika genrerna med eleverna och att hen inför arbetet med krönikor 

förklarar att det inom den genren är tillåtet att skriva med ett mer vardagligt och avslappnat 

språk. Båda lärarna nämner dessutom att i återgivande av dialog i text så tillåts ett skriftspråk 

med talspråksliknande form. Att språk är redskap för tänkande nämns också av en av lärarna 

och den andre lyfter att det är viktigt att anpassa sitt språk till mottagaren och att det inte är 

tillräckligt att hävda att man har ett vårdat språk om man inte kan anpassa det till situationer, 

alltså helt i enlighet med Greggas Bäckström (2011).  

 Dessa resonemang tyder på att samtal kring språk sker kontinuerligt men att det 

samtidigt också verkar vara en osynlig process.  

5.3 Språkförändring och elektroniska mediers roll i förändringsprocessen 

En elev funderar kring språkförändring och säger att det förmodligen har med vana att göra 

och att det därmed är svårt att jämföra språk över tid. Unga människor är idag vana vid ett 

språk som för den äldre generationen är främmande, och att någonting är främmande är ofta 

en orsak till att det upplevs som negativt. Detta liknar de tankar som Josephson (2004) 

presenterar angående mottagandet av nya språkliga uttryck och att de ofta inte välkomnas till 

en början. Att vara mottaglig för språkförändring kanske föregås av att skapa en förståelse för 

att det först är nödvändigt att övervinna det som är främmande. 

 En av lärarna är tydlig med att som lärare finns ett uppdrag att hänga med i utvecklingen 

och att tillåta språkförändring. I kursplanen beskrivs bland annat att eleven ska utveckla 

kunskaper om språklig utveckling (Kursplanen för svenska 2011) och där blir lärarrollen en 

naturlig vägvisare. 

 Både elever och lärare lyfter risken att det uppstår missförstånd i kommunikation som 

den främsta faran med språkförändring.  

 Flera elever lyfter att de tror att talet kommer att förändras men att skriften är mer 

stagnerad. Två av eleverna har också resonemang som tyder på att de tror att skriften också 

alltid har sett lika ut. Om eleverna inte ges något särskilt utrymme att reflektera över 

språkbruk så glömmer de kanske bort att de egentligen vet att vi långt tillbaka i tiden skrev 

med en helt annan form av skrift och att vi är en del av den utvecklingen som har skett. I 

kursplanen beskrivs kännedom om språkets historia också som ett mål (Kursplanen för 

svenska 2011). 

 Båda lärarna uttrycker att de värdesätter att språket ska få vara levande och att 
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användandet av språket är bra för elevens språkutveckling men också för samhällelig 

språkförändring. Detta synsätt presenteras också tydligt av Linell (1982). 

 En av lärarna hävdar att så länge man är öppen med att olika nyanser av språk passar i 

olika situationer så är det språk som används i elektroniska medier ingen fara, det kan tvärtom 

komma att bli vägvisande i språkförändring. Läraren gör kopplingen att i och med 

samhällsförändring skapas ett behov av snabb kommunikation, men att vi samtidigt måste 

vara noga med att tala om att det finns olika syften för kommunikation. Kopplingen mellan 

samhällsutveckling och språkutveckling beskrivs av Josephson (2004). 

6 Diskussion 

Denna uppsats diskussionskapitel är tvådelat. Under metoddiskussionen lyfter jag fram vad 

som har fungerat bra och mindre bra gällande metoden och arbetsprocessen med koppling till 

uppsatsens syfte. I resultatdiskussionen presenterar jag några tankar som växt fram angående 

uppsatsens resultat med återknytning till frågeställningarna.  

6.1 Metoddiskussion 

I intervjusituationen var det utformningen av frågorna, både de förberedda stödfrågorna och 

de spontana följdfrågorna som avgjorde resultatet tillsammans med den atmosfär och karaktär 

som samtalet innefattade. För mig som samtalsledare var det viktigt att skapa ett förtroende 

och en god relation till informanterna men utan att gå ur min roll som just samtalsledare. Min 

inställning och också min personliga mentala förberedelse inför intervjuerna upplevde jag 

som avgörande för hur öppen och mottaglig jag var för allt som presenterades i och med 

intervjun. I samband med intervjuer är det primära och centrala att lyssna till informanternas 

berättelse och det kan oturligt nog vara lätt att missa andra betydelsefulla aspekter, jag tänker 

framförallt på interaktionen mellan informanterna i elevintervjuerna där informanterna deltog 

tre och tre. Där var ljudinspelningen till stor hjälp för mig, då den bidrog till att jag kunde 

vara mer närvarande i samtalet än om jag hade behövt anteckna.  

En medvetenhet kring min roll har genomsyrat arbetet och var viktig för mig att tänka 

på när jag genomförde intervjuerna, transkriberade materialet och när tankar kring resultatet 

som jag ville presentera i diskussionen växte fram. Tolkningen av informanternas svar har 

varit centrala i denna uppsats och en viktig del av resultatet och diskussionen. Vilka frågor jag 

använder och hur jag formulerar mig är avgörande för vilka svar jag får och därmed vilket 

resultat intervjuerna ger. Förberedelse blir viktigt för att kunna förhålla sig neutralt till ämnet. 
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Det är viktigt att vara tydlig och samtidigt undvika att styra samtalen alltför mycket. Det har 

fungerat väl tack vare att jag återkommande behövt reflektera över min förförståelse och hur 

denna möjligtvis påverkar resultatet.  

Det kan vara problematiskt, och jag upplevde det som svårt, att på ett avslappnat sätt 

ställa frågor för att behålla den röda tråden och hålla sig till ämnet utan att styra samtalet med 

ledande frågor. Jag ville uppmuntra till ett fritt berättande där deltagren kunde tala öppet. 

Samtidigt ville jag försäkra mig om att jag fick tillräckligt mycket relevant material. Det som 

jag upplevde som speciellt bra med intervjuer som datainsamlingsmetod var att jag kunde var 

tydlig gentemot informanterna. Det var viktigt för mig att presentera mitt arbete på ett sätt 

som bidrog till att informanterna ville delta och bidra med sina resonemang kring ämnet.  

En annan problematik som jag ställdes inför var att det fanns en risk att informanterna 

försökte svara utifrån vad de trodde att jag ville höra. Genom öppna frågor som tillåter en mer 

berättande struktur så upplevde jag att den risken var mindre än om jag hade formulerat mer 

direkta frågor med en förväntan på korta svar.  

6.2 Resultatdiskussion 

I såväl den litteratur som jag referat till som i informanternas svar i resultatet framkommer det 

resonemang kring att bra språkvård kanske är att vara medveten om att det inte bara finns en 

form av talspråk och en form av skriftspråk. Den tanken har växt hos mig under hela 

arbetsprocessen. Intervjuerna innehåller diskussioner kring när vi använder vardagligt tal och 

när det finns en förväntan på ett mer formellt talspråk. Samma diskussion finns också kring 

skriftspråket där man skiljer på sättet att skriva beroende på syfte och mottagare. 

Medvetenheten kring att olika sammanhang har olika kommunikativa syften och därmed olika 

normer är tydlig hos både elever och lärare. 

 I jämförelsen av elevernas och lärarnas resonemang är det tydligt att elevernas 

uppfattning skiljer sig från lärarnas uppfattning i frågan huruvida eleverna känner till 

begreppen talspråk och skriftspråk och därmed hur de förhåller sig till dessa begrepp. Jag 

tänker att eleverna påverkas av det forum som jag erbjöd dem i och med intervjuerna där 

utgångspunkten hela tiden var att tala om begreppen som skilda delar av samma språk. 

Kanske är det så att eleverna inte har så mycket utrymme att tala om sitt språk och språkbruk i 

skolan och därför kommer medvetenheten sällan fram och glöms bort i klassrummet. Lärarna 

påstod att de talade om begreppen talspråk och skriftspråk i undervisningen men båda lärarna 

integrerade de diskussionerna i andra sammanhang. Det kan kanske bidra till att eleverna inte 

ges tid till att enbart reflektera över begreppen, dess innebörd och betydelser. Att lära sig en 
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norm i taget skiljer sig från att få tala om norm. Lärarna som språkliga vägvisare har ett 

ansvar att medvetandegöra eleverna om begreppen talspråk och skriftspråk och att reflektera 

över språkets olika former kan vara en önskvärd metod. 

I elevers och lärares resonemang kring talspråk och skriftspråk står det också klart att 

vårt sätt att se på språk grundar sig i en traditionell uppfattning om att skriftspråket är det som 

vi utgår ifrån när det gäller att upprätthålla språknormer. I elevintervjuerna kommer det fram 

att det finns en föreställning om att det är godtagbart att utveckla talspråket medan 

skriftspråket däremot förändras långsammare och att det är som sig bör. Samtidigt finns en 

optimistisk inställning till att vi i framtiden kanske anpassar vårt skriftspråk efter hur vi talar. 

I framtiden kanske det finns skäl att göra en treindelning i språket där jag gjort indelningen 

talspråk och skriftspråk. Kanske måste vi ge plats åt formen som vi använder i elektroniska 

medier och benämna den som en tredje form, där det liksom i talspråk och skriftspråk finns 

underformer. Det står klart att elektroniska medier har en betydande roll för elever och lärare i 

synen på språk och språkförändring.  

En elevinformant funderar kring språkförändring och införandet av andra symboler än 

bokstäver i skrift och exemplifierar eventuell förändring med att i framtiden skriva tummen 

upp. Det är en form av skriftspråk som redan används i elektroniska medier. Den formen av 

skriftspråk befinner sig idag mellan talspråket och skriftspråket. Förmodligen reflekterade 

eleven omedveten kring den formen av skriftspråk som en vägvisare för språkförändring. 

Jag har också reflekterat över det som framkom i intervjuerna om nationella proven i 

svenska på grundskolenivå. Lärarinformant A menade att det finns ett annat fokus i 

bedömningen av nationella provet idag då målande och fantastiska beskrivningar värdesätts 

högt jämfört med förr då stavning och korrekthet var det som hade betydelse för 

bedömningen. Den reflektionen säger kanske dessutom någonting om lärarens syn på sin egen 

roll som språklig vägvisare. Det vore intressant att djupare studera hur skolan bedömer 

förmågan att formulera sig i text och hur det kommer till uttryck i skolan i allmänhet och i 

nationella prov i synnerhet. Det har dock inte funnits utrymme för mig att fördjupa mig i det 

just i denna uppsats.  

Josephson (2004) argumenterar för att språket blivit mer komplext tack vare att vi 

använder flera nyanser av språk i större utsträckning. Jag anser att den ena teorin inte behöver 

utesluta den andra. Ett språk kan tvärtom upplevas som mer enkelt just för att 

uttrycksformerna och valmöjligheterna i olika sammanhang blir fler. Den språkliga formen 

som används i elektroniska medier bidrar till att språkliga uttrycksformer och valmöjligheter 
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blivit fler och på det sättet har elektroniska medier en betydande roll för hur vi ser på språk 

och språkförändring.  

Eleverna som fungerat som informanter för denna uppsats har dessutom ett resonemang 

kring vad som är och bör vara tillåtet som liknar det som informanterna i Greggas Bäckströms 

(2011) undersökning (se avsnitt 2.3).  Likheterna i elevernas resonemang ökar trovärdigheten 

i att uttalanden är sanningsenliga och dessutom visar på att det verkar vara en tanke hos flera 

unga människor. Eleverna från både min och Greggas Bäckströms (2011) undersökning för ett 

resonemang att det är viktigt att skilja på skolan som beskrivs som en formell situation och en 

vardagssituation utanför skolan och att det är direkt olämpligt att använda den avslappnade 

talspråksformen i skolsammanhang. 

Jag vill understryka att jag inte har haft för avsikt att nedvärdera skriftspråket, inte ens 

till förmån för talet. Tvärtom anser jag att vi ska vara mycket tacksamma för att vi har ett 

skriftspråk som helt klart gett oss ökade möjligheter till information och kommunikation, 

vilket i sin tur har och förmodligen kommer att ha stor betydelse för samhällsutvecklingen i 

ett större perspektiv än språklig förändring, en samhällsförändring som är förutsättningen för 

delaktighet och demokrati. Det som har varit viktigt är att försöka ta reda på hur elever och 

lärares förhållande till formerna talspråk och skriftspråk ser ut. 

7 Slutsatser 
Resultatet av denna uppsats visar att elevernas har en uttalad kännedom kring begreppen 

talspråk och skriftspråk och att de är medvetna om att det finns olika normer att förhålla sig 

till i olika situationer och att det därmed blir viktigt att förstå att det också finns nyanser i 

språket inom formerna talspråk och skriftspråk. Resultatet visar dessutom att lärarna 

värdesätter att eleverna utvecklar sin förståelse kring begreppen och att det ofta sker integrerat 

i annan undervisning. Elektroniska medier konstateras ha en betydelse för språkförändring 

men det råder till viss del delade meningar mellan elever, lärare och forskning kring hur den 

påverkan ser ut och vilken betydelse den påverkan får för elevers personliga språkutveckling 

och språkförändring i stort. Det som det verkar finnas en överenskommelse kring är att 

språket är och måste få vara levande men att det samtidigt är viktigt att förhålla sig till de 

normer som finns för att undvika missförstånd.  

7.1 Förslag på vidare forskning  

Efter att jag arbetat med denna uppsats under en tid, har jag kommit fram till att det ständigt 
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finns behov av ny språkforskning, om inte annat just för att språket är i ständig förändring och 

utveckling sker ständigt. Som blivande lärare tycker jag dessutom att empiriska 

undersökningar i skolmiljö är intressanta och värdefulla. Jag tycker att vidare forskning skulle 

kunna fördjupa sig i elektroniska mediers påverkan på elevers språkutveckling. Ett annat 

alternativ till vidare forskning som jag dock inte hade möjlighet att fördjupa mig i men som 

jag ändå har berört och finner intressant, är utrymmet i svenskundervisningen för reflektion 

kring språkbruk. Hur skulle undervisning kunna se ut om det avsattes särskilt tid för att tala 

om språk och utveckla en medvetenhet kring språk på fler sätt än att bruka det? I vilken 

utsträckning förekommer sådan undervisning? Är det i så fall betydelsefullt och är det i annat 

fall ett önskvärt inslag? Det är också intressant att belysa begreppen vardagsspråk och 

formellt språk, eller vetenskapligt språk, i större utsträckning.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Information om uppsats i svenska              Västerås 2012-02-17 

Mitt namn är Linnéa Bergman och jag studerar på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola 

med ämnesinriktning svenska och samhällskunskap. Under våren skriver jag C-uppsats i 

svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever och lärare förhåller sig till tal-och 

skriftspråkets eventuella likheter och skillnader. Ämnet är viktigt för att belysa hur 

undervisningen ser ut och eventuellt påverkar inställningen till språk och språkutveckling. Jag 

har valt intervjuer som metod eftersom att jag tror att jag genom intervjuer kan få en 

uppfattning om hur elever och lärare upplever  

     Deltagandet är helt frivilligt och alla som ställer upp får när som helst välja att avbryta 

intervjun utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. Intervjuerna 

kommer att ske i grupp och samtalen mellan eleverna är oerhört viktiga för mig och resultatet 

av uppsatsen. Intervjuerna sker på elevernas lektionstid och tar ingen tid utöver detta.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag som samtalsledare lättare ska kunna delta i 

samtalet och sedan lyssna på konversationen i efterhand. Alla svar kommer att behandlas med 

stor försiktighet och jag garanterar att det resultat som presenteras inte kommer att kunna 

kopplas till vem som har svarat. Dessutom kommer det inspelade materialet att förstöras när 

arbetet är färdigt. Det kommer naturligtvis att vara möjligt att ta del av den färdiga uppsatsen 

om intresse finns. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Detta brev sänder jag till dig som förälder i förhoppning om att få tillåtelse att intervjua ditt 

barn om detta ämne och genom det kunna slutföra min uppsats. 

Jag lämnar min mailadress om du har några frågor eller av någon anledning vill kontakta mig. 

Det går också bra att ge ditt godkännande via mail. Skriv då ditt namn och namnet på den 

berörda eleven. Deltagandet är ytterst värdefullt för mig. 

Tack för hjälpen! 

Uppsatsskribent: Linnéa Bergman 

Mailadress: lbn07005@student.mdh.se  

Handledare för uppsatsen: Håkan Landqvist  

Mailadress: hakan.landqvist.mdh.se 

Vänliga hälsningar 

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

Jag godkänner mitt barns deltagande i intervju om tal- och skriftspråk för ovan beskrivna 

uppsats 

underskrift 

 

 

mailto:lbn07005@student.mdh.se
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Bilaga 2: Intervjumall elevintervjuer 
 

Har ni hört begreppen talspråk och skriftspråk? Vad betyder de för er? Behöver vi två? 

Varför? Kan det vara förvirrande att de är olika? På vilket sätt? 

De flesta har redan ett tal när man börjar skolan, och man säger att man ska till skolan för att 

lära sig läsa och skriva (inte prata). Upplever du att man får träna och utveckla sitt tal? Hur? 

Tror ni att det är viktigt? Varför kan man ej prata som en sjuåring hela livet? 

Finns det spontana och förberedda tal, hur skiljer sig i så fall dessa? 

Upplever du att vi blir bättre eller sämre på att tala/skriva? Hur? Varför? 

Vilket är viktigast att vara bra på? I vilka sammanhang måste man kunna tala/skriva? 

Om talspråk bara talas, vad är chattspråk då, hur är det med musiktexter? Är det okej att 

skriva talspråk?  

När får man slarva? När måste man vara noggrann? Varför? Är det mottagaren eller 

sammanhanget som avgör? 

Vad kan vara bra och dåligt med att språket förändras? Skulle det vara bättre om man fick 

göra som man ville och strunta i reglerna? 

Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 
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Bilaga 3: Intervjumall lärarintervjuer 
 

Talar du öppet i undervisningen om två språk, tal- och skrift? Hur? 

Ser du något mönster i att elever som är starka i tal också är det i skrift eller är det kanske 

tvärt om? 

Hur utvecklas skrivning och läsning? Finns det motsvarande metoder för att träna att tala och 

lyssna? 

Upplever du att du uppmuntrar eller begränsar språkets utveckling/bevarande? Finns det nåt 

som är viktigt eller riskfyllt med att ”hålla sig till reglerna”? 

Jag läste om en debatt där man frågade sig om det var talet som hotade skriften eller tvärt om? 

Hur det du på det? Finns det ett hot, hur ser det ut och hur (om) kan man motarbeta det?  

Tror du att vi i allmänhet värderar tal- eller skriftspråk olika. Hur ser det ut och hur kommer 

det sig? 

Upplever du att elever ifrågasätter detta eller är de tillfreds med skillnaderna? 

Chattspråket är omtalat. Vad kan det få för konsekvenser (bra och dåliga) att man skriver 

talspråk? Hur kan det främja språkutveckling och hur kan det skada språket om man inte tar 

hänsyn till normer? 

 

 


